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PENANG’s Gurney Wharf proj-
ect has now entered the con-
struction phase following its re-

cent official groundbreaking ceremo-
ny, with the much-awaited attraction 
set to be a big drawcard.

An initiative of the Penang govern-
ment, Gurney Wharf will be fully com-
pleted by early 2025, says Chief Minis-
ter Chow Kon Yeow.

Costing an estimated RM200 million, 
it has several components which are di-
vided into Priority One and Priority Two. 

Priority One is basically a green park 
that would start from Pangkor Road and 
gradually be opened to the public after 
its completion in 12 months.

Priority Two, Chow added, would have 
a multi-storey car park, an iconic hawker 
centre and a jetty waterfront among oth-
ers. It is expected to be completed in 24 
months or slightly more.

“Priority One and Priority Two will take 
place concurrently.

“The roof of the iconic hawker centre 
is a very challenging structure. We want 
to have an iconic product that will blend 
with the environment and promenade.

“When the consultant and architect 
run wild with ideas, the challenge is for 
the engineers to design, and the contrac-
tor to execute,” Chow told a press con-
ference after the official ground-breaking 
ceremony that was officiated by Governor 
Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak on May 14.

Chow said the project is in line with 
the Penang2030 vision of a “Family-
Focused Green and Smart that Inspires 
the Nation”.

“The main intention of the state gov-
ernment is for the project to be enjoyed 
by the people of Penang to carry out so-
cial and family activities.

“It is hoped that when this project 
is completed, it will be another new at-
traction to the state as well as increase 
high quality added value, especially in 
contributing an economic spillover to the 

residents of Gurney Drive and the peo-
ple of Penang as a whole,” Chow said in 
his speech.

Chow and state Housing, Local Gov-
ernment, Town and Country Planning 
Committee chairman Jagdeep Singh 
Deo said the decision to build the Gur-
ney Wharf project began six years ago in 
2016 when Lim Guan Eng was then the 
chief minister.

“When the project was mooted, there 

were quarters which were against it but 
when a survey was later conducted, 
95% of respondents agreed to its imple-
mentation,” Jagdeep said in his speech.

“This project would have been com-
pleted by now if not for the delay caused 
by the Covid-19 pandemic. But it is go-
ing to happen.”

Tanjung Pinang Development Sdn 
Bhd, a subsidiary of Eastern & Oriental 
Berhad, had already surrendered 131 

acres of reclaimed land to the state for 
the project. About 40 acres of the land 
is earmarked for the public park.

Ahmad Fuzi was later invited on stage 
to witness the presentation of the main 
contractor agreement by Chow to TETO 
Engineering Sdn Bhd director Mohd Hari-
zuddin Salleh. 

Ahmad Fuzi then proceeded to board 
a backhoe to launch the groundbreaking 
ceremony.

Also present were Deputy Chief Min-
ister I Datuk Ahmad Zakiyuddin Abd Rah-
man, Deputy Chief Minister II Prof Dr P. 
Ramasamy, Lim, State Secretary Datuk 
Dr Ahmad Jailani Muhamed Yunus, Dep-
uty State Secretary Datuk Mohd Zakuan 
Zakaria, state executive councillor Soon 
Lip Chee, Penang Island City Council 
mayor Datuk Yew Tung Seang, Chief 
Minister Incorporated deputy general 
manager S. Bharathi, several assembly-
men and other guests.
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Gurney Wharf to 
be ready by 2025

槟州元首为
葛尼水岸动土
《珍珠快讯》
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Chow briefing Ahmad Fuzi on the 
development of Gurney Wharf project based 
on the aerial view of the poster.

Ahmad Fuzi operating a backhoe to launch 
the Gurney Wharf project groundbreaking 
ceremony.
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SOUTH KOREAN semicon-
ductor giant Simmtech 
Holdings Inc, through its 

Malaysia-based subsidiary Sus-
tio Sdn Bhd, officially opened 
its new manufacturing facility in 
the Batu Kawan Industrial Park 
(BKIP) on May 9.

Simmtech Southeast Asia 
managing director Jeffery Chun 
said it is the company’s first ad-
vanced manufacturing facility in 
Southeast Asia.

“It is also our eighth factory 
along with other operations in 
Korea, China, and Japan.

“In May last year, Sustio 
broke ground on an 18-acre site 
at BKIP, investing more than 
RM600 million.

“Despite the lockdown 
caused by Covid-19, the prac-
tical construction work took 
only nine months to complete, 

and the factory is now fully 
equipped and ready to run 
mass production.

“This new factory has al-
ready employed more than 700 
staff and it will reach its full em-
ployment of more than 1,000 
employees by next year.

“This new factory will also 
deliver the first ‘Made in Ma-
laysia’ semiconductor memory 
chip packaging substrate and 
printed circuit board (PCB), bol-
stering Malaysia’s semiconduc-
tor supply chain even further,” 
Chun said in his speech at the 
opening ceremony. 

Also present were Bukit Tam-
bun assemblyman Goh Choon 
Aik, Chief Minister of Penang 
special investment adviser Da-
tuk Seri Lee Kah Choon, Invest-
Penang chief executive officer 
Datuk Loo Lee Lian, South Ko-
rea’s ambassador to Malaysia 
Lee Chi Beom, Malaysian In-
vestment Development Author-
ity (Mida) (investment develop-

ment) deputy chief executive 
officer Lim Bee Vian and Sim-
mtech chairman Se Ho Chun.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow, who was present, said 
the Penang government is 
pleased to see an emergence 
of players along the semicon-
ductor supply chain.

“This has enabled the state 
to reap a myriad of benefits 
from the increased robustness 
of its well-developed industrial 
ecosystem.

“Being the first major Korean 
investor from the semiconduc-
tor industry in Penang and a 
critical supplier for memory 
module PCB and substrate, the 
presence of Simmtech, through 
its Malaysia-based subsid-

iary, Sustio, is poised to bring 
greater opportunities for supply 
chain resiliency.

“The state government via In-
vestPenang, and other relevant 
state agencies are committed 
to ensuring a versatile talent 
pool, supportive infrastructure, 
and resilient industry clusters.

“These are among the imper-

atives for effective supply chain 
management and sustained 
competitiveness, all of which 
are believed to add value to 
Sustio’s operation in Penang.

“Lastly, I look forward to a 
long-lasting business relation-
ship with Simmtech, through 
its Malaysia-based subsidiary, 
Sustio here,” said Chow.

Korean firm’s 
new plant in 
Penang

AFTER more than three 
years, the Esplanade sea-
wall upgrading, and restora-
tion project has been com-
pleted.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow said the RM12.9 mil-
lion project was fully funded 
by the Penang Island City 
Council (MBPP) and support-
ed by the George Town Con-
servation and Development 
Corporation (GTCDC).

GTCDC is a partnership 
between the Penang govern-
ment through Chief Minister 
Incorporated (CMI) and Think 
City Sdn Bhd.

“The seawall upgrading 
project involves a stretch of 
570 metres that includes a 
pedestrian promenade from 
Medan Renong food court to 
the Royal Malaysian Naval 
Base.

“The project is also one 

of the 14 projects under the 
RM140 million North Sea-
front Masterplan that starts 
from Dewan Sri Pinang to 
Fort Cornwallis and the en-
trance to Swettenham Pier,” 
said Chow during the launch-
ing ceremony on May 13.

Also present were state 
Local Government, Housing, 
Town and Country Planning 
Committee chairman Jagdeep 
Singh Deo and MBPP mayor 
Datuk Yew Tung Seang.

Chow said the completion 
of the seawall upgrading proj-
ect shows the Penang govern-
ment’s continuous commit-
ment to providing the best 
infrastructure and public fa-
cilities to all Penangites.

“Even before the official 
launch today, this project 
has already attracted a lot of 
attention from the public.

“We can see many peo-

ple coming here to take 
a walk and at the same 
time to enjoy the breeze 
and scener y.

“When I visited Medan 
Renong food court yester-
day (May 12) and spoke with 
some of the patrons and 
traders, they were all happy 
with this project as it could 
attract a lot of people to visit 
the Esplanade.

“I hope that the people 
will take good care of this 
facility by becoming respon-
sible individuals and not lit-
ter,” he said.

Chow also announced an 
allocation of RM1.4 million 
from the state government 
to implement the “Linear 
Garden” project.

“The green project will 
be carried out by MBPP this 
year as an addition to the 
new seawall,” he added.

Upgraded Esplanade seawall attracts Penangites

Chow and Se (right) signing the plaque to mark the official opening ceremony of Sustio 
Sdn Bhd, while other guests look on. 

THE Penang Science Cluster 
(PSC) has initiated the Technical 
and Engineering Career Head 
Start (Tech Start) programme 
to address a critical shortage of 
technical talent in the state and 
also to help those from the B40 
community.

PSC chief executive officer 
Ooi Peng Ee said the pilot pro-
gramme is a collaboration with 
Fourier TVET Center Sdn Bhd, 
ECM Libra Foundation and also 
the Penang government.

“The Tech Start programme 
is targetting 250 (Form 4 and 
Form 5) students from seven 
schools throughout Penang in 
our first phase.

“The schools are SMJK Heng 
Ee, SMJK Phor Tay, SMK Bera-
pit, SMK Valdor, and SMK Meth-
odist Nibong Tebal. The other 
two schools will be announced 
later as the selection process is 
still ongoing.

“Nevertheless, the students 
who are chosen are those from 
B40 families as we want them 
to be successful, just like oth-
er students from better family 
backgrounds,” Ooi said in his 
speech before Chief Minister 
Chow Kon Yeow launched the 
Tech Start programme at Wis-
ma Yeap Chor Ee on May 14.

Explaining the programme, 
Ooi said while still in school, 
students will learn the founda-
tions of engineering via three 
hours of hands-on workshops 
every week for 10 months in 
Form 4 and another 10 months 
in Form 5 conducted by Fourier.

“Fourier will then line up jobs 
with companies in the related in-
dustry to employ these students 
as trainee technicians right after 
their SPM examination.

“As trainee technicians, they 
will work full-time and get on-
the-job training, earn a salary 
while studying on weekends for 
six months before undergoing 
an assessment. If they pass, 
they get a universally recog-
nised certificate in engineering, 
thereby launching their techni-
cal career.

“And these certificate hold-
ers can continue to work and 
upgrade their qualifications to 
Diploma and Bachelor’s degree 
if they so wish.

“These new technicians will 
help to alleviate the severe 
shortage of technical talent in 
our industry in Penang nowa-
days,” he added.

Chow commended PSC for 
coming up with the Tech Start 
initiative.

Programme to address talent 
shortage from B40 group
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IN a move to drive the green 
economy in Penang, the state 
government through the Pen-

ang Green Council (PGC) has 
signed a Memorandum of Un-
derstanding (MoU) with the Fed-
eration of Malaysian Manufac-
turers Penang (FMM Penang).

PGC general manager Jose-
phine Tan said starting this year, 
PGC has embarked on a proj-
ect in the green industry, titled 
“Circular Economy and Industry 
Programme (CEIP): Platform for 
Partnerships and Capacity De-
velopment”.

“The MoU signing today is 
part of the project that will focus 
on fostering the creation of a cir-
cular economy in the Electrical 
and Electronics (E&E) sector, 
which is a significant contribu-
tor to the state’s manufacturing 
industry.

“PGC aims to drive sustain-
ability within the manufacturing 
industry, mainly the E&E sector, 
by increasing understanding of 
the circular economy and sup-
porting Environmental, Social 

and Governance (ESG) prac-
tices, both of which are growing 
trends in the investment com-
munity.

“So, by introducing this proj-
ect and with the MoU signing 
today, we are aiming to better 
prepare our industry players for 
the green transition,” Tan said 
during her speech at the MoU 
signing ceremony in Komtar on 
May 10.

Tan added that with FMM 
Penang on board, they could 
begin to discuss the best way 
forward to achieve Penang2030 
goals and targets in the green 
economy.

Besides that, she believes 
that through the partnership or 
supporting programme, much 
could be learned from and also 
gained by the industry players.

She said by sharing their 
success stories, they can also 
motivate and inspire other busi-
nesses to become more sus-
tainable.

PGC was represented by Tan 
and FMM Penang by its chair-
man Datuk Lee Teong Li at the 
MoU signing which was wit-
nessed by Chief Minister Chow 
Kon Yeow.

Lee said FMM Penang was 
happy to establish a cross-sec-
toral collaboration with PGC to 
create a new milestone for both 
the state and the private part-
nership initiatives.

He added that climate change 
and environmental degradation 
are challenges that they are all 
facing today.

“Through this MoU, we will 
share our best practices and ex-
periences and also encourage 
the participation of our mem-
bers in circular economy pilot 
projects.

“FMM Penang has more than 
500 members and through this 
MoU, we hope we can bring on 
more educational awareness 
and commitment to them,” he 
said.

Meanwhile, Chow said the 
state government was very 
pleased to have FMM Penang 
on board to support the state in 
driving a green economy.

“The MoU signing today is our 
next move towards a more sus-
tainable and productive industry. 
It is also to transform Penang 
into a green industrial hub.

“Hence, I am confident that 
FMM Penang will be an effec-
tive strategic partner to bridge 
PGC with the private sector for 
the state to reap the benefits of 
the circular economy,” he said.

Also present at the MoU 
signing ceremony were Depu-
ty Chief Minister II Prof Dr P. 
Ramasamy, state Welfare and 
Environment Committee chair-
man Phee Boon Poh and state 
Entrepreneurial Development, 
Trade and Industry Commit-
tee chairman Datuk Abdul 
Halim Hussain.

Driving the 
green economy 

THE World Islamic Economic Fo-
rum (WIEF) Foundation will hold 
its Round Table Conference at 
the Setia SPICE Convention 
Centre in Penang in September.

WIEF Foundation chairman 
Tan Sri Dr Syed Hamid Albar 
said the topic for the confer-
ence, “Economic Rebound 
– Transforming the Future”, 
would be interesting given the 
current Covid-19 situation.

“We are targeting about 500 
people. We will invite generally 
subject experts, business peo-
ple and government leaders,” 
Syed Hamid told Chief Minister 
Chow Kon Yeow when he led 
a delegation to pay a courtesy 
call at the latter’s office in Kom-
tar on May 12.

“Penang is also quite a fa-
vourite place for the Middle East 
tourists and one of the subject 
matters is Muslim-Friendly Tour-
ism.

“We want to showcase busi-
ness and investment opportu-

nities here,” Syed Hamid, who 
was Kota Tinggi MP from 1990 
to 2013, said.

He had recently quit politics 
after having served as defence 
minister, foreign minister and 
home minister.

Chow thanked Syed Hamid 
and his team for choosing Pen-
ang to resume the Round Table 
Conference after it was not held 
for the past two years due to 
Covid-19.

“The subject matters are 
relevant to the situation here 
in Penang. I am particularly in-
terested to see what will hap-
pen over the discussion about 
wakaf land development. We 
have many pieces of wakaf land 
in Penang,” Chow said.

The other WIEF members in 
the delegation were managing 
director Datuk Syed Abu Bakar, 
secretary-general Tan Sri Mohd 
Radzi Abdul Rahman and execu-
tive director & head of WET Ini-
tiative Mazwin Meor Ahmad.

THE annual Penang Hill Heri-
tage Forest Challenge is set to 
make a comeback this year af-
ter a two-year hiatus.

State Youth and Sports Com-
mittee chairman Soon Lip Chee 
said the 15.5km challenge, 
scheduled for Aug 21, is open 
to all with good stamina for the 
exhilarating race.

“The route will lead runners 
through the evergreen trails of 
the 130-million-year-old rainfor-
est of Penang Hill, starting from 
the Quarry Recreational Park 
and ending at the Dataran, Pen-
ang Hill upper station.

“Since its inception in 2014, 
Penang Hill Heritage Forest 
Challenge has received  over-
whelming response and earned 
its reputation as a popular 
sporting event.

“After all, the objective of this 
event is to promote Penang as 
one of the popular eco-tourism 
destinations and to instil aware-
ness of environment conserva-

tion and heritage preservation 
of Penang Hill,” Soon told a 
press conference at the Penang 
Hill lower station on May 12.

Also present were Bukit Ben-
dera MP Wong Hon Wai, Air 
Itam assemblyman Joseph Ng 
and Penang Hill Corporation 
(PHC) general manager Datuk 
Cheok Lay Leng.

Cheok said for this year, PHC 
would collaborate with Actife 
Style Concept Sdn Bhd, Penang 
Hill Residents’ Association and 
Penang Amateur Athletics As-
sociation to organise the event.

“The event is endorsed 
by the Penang government 
through the office of YB Soon,” 
said Cheok.

According to Cheok, PHC 
hopes to attract as many as 
900 participants for this event.

“Registration is open to Ma-
laysians and international par-
ticipants under the following 
categories - Men’s Open (aged 
18-34), Men’s Junior Veteran 

(aged 35-49) and Men’s Senior 
Veteran (aged 50 and above).

“Meanwhile, for women, we 
have Women’s Open (aged 
18-39) and Women’s Veteran 
(aged 40 and above).

“There is an International 
Open category, but if there are 
fewer than 50 entries, the or-
ganiser reserves the right to 
cancel and refund the regis-
tered participants.

“Registration can be made 
online starting at http://www.
actifestyle.com/events/PHH-
FC2022,” said Cheok.

Registration fee is RM55 per 
person for early bird registra-
tion from May 12 until 31 while 
the standard registration fee is 
RM65 from June 1 until June 
30. The last day to register is 
June 30.

 Cheok said the winner will 
take home RM1,500 while the 
second and third prize win-
ners will receive RM1,000 and 
RM500 respectively.

WIEF roundtable in Penang Penang Hill Heritage Forest Challenge is back

Lee (left) and Tan marking the official collaboration between PGC and FMM Penang. 

Soon (left) speaking at the press conference. With him is Cheok. 
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IT was a catwalk with a differ-
ence when 26 grandmother 
models flaunted their amaz-

ing looks – and they did this to 
assist the Orang Asli in Gerik, 
Perak.

The “Amazing Amah’s Fash-
ion Show”, touted to be the first 
in Malaysia, was organised by 
Rose Charities Malaysia.

The grandmother models, 
aged 60 and above and dressed 
in evening gowns and tradition-
al costumes, received a total 
makeover for the event.

 Rose Charities Malaysia 
president Datuk Lawrence Che-
ah said the organisation aimed 
at raising RM50,000 to pur-
chase solar panels and water 
filters for the Orang Asli.

“We have received gener-
ous contributions in kind worth 
over RM50,000 for the Amazing 
Amah’s models and volunteers.

“In addition, we also received 
RM45,000 in cash, nearly 
achieving our goal of RM50,000 
to purchase solar panels and 
water filters for the Orang Asli,” 
Cheah said in his speech during 
the event on May 8.

Datuk Molly Mark, who is 
the most senior grandmother 
model, said she was delight-
ed to play her part to help the 
Orang Asli community.

“I love to participate in 
charity events as they benefit 
the needy,” said the 89-year-
old grandmother.

Mark has two daughters 
and a grandson.

Organising chairman Baby 
Goh praised the seniors and 
organising committee members 
for making the event a success.

Over 400 guests attended 
the glamorous event, which was 

also held to mark Mother’s Day.
In his speech, Chow said an 

enabling environment is very 
crucial for senior citizens to live 
comfortably and with dignity.

“According to the Depart-

ment of Statistics, our senior 
citizens will comprise 16% of 
the total Malaysian population 
by 2030.

“By the next decade, the 
number of Penangites above 60 
will nearly double.

“Hence, an enabling environ-
ment is very crucial and this in-
cludes housing, transportation, 
leisure, social, community en-
gagement, and opportunity for 
lifelong learning.

“The state government, 
community, and civil society 
must work in tandem to cre-
ate a pleasant enabling envi-
ronment,” he said.

Chow said the Penang gov-
ernment has acquired several 
key initiatives in preparation 
for an enabling environment 
in the state.

“We adopt an active ageing 
policy in Penang; develop a net-
work of proactive daycare facili-
ties to cater for the young, old 
and needy; and collaborate with 
stakeholders to adopt Interna-
tional Standards in Professional 
Aged-Care Services,” he added.

Besides the fashion show, 
event-goers were entertained by 
Nyonya & Line dance by the se-
nior citizens, a music ensemble, 
an orchestra and a Mother’s 
Day cake-cutting ceremony.

Tan (centre, in blue) taking a photo with the guests and participants during the ‘Amazing Amah’s 
Fashion Show’.

The grandmother models posing for a group photo.
Mark, dressed in a traditional 
costume, strutting down the 
catwalk.

Glamorous grannies
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IT took them just three simple 
steps and four individuals 
walked away with their dream 

homes in the “Vax to Win Cam-
paign” initiated by Aspen Group 
to promote Covid-19 vaccination 
among Malaysians.

It required the participants 
to upload their digital vaccina-
tion certificate, answer a few 
simple questions and create 
a catchy slogan based on the 
theme “Emerge Stronger for 
the Nation” in no more than 
20 words online.

The campaign, which started 
in June last year and ended on 
March 31 this year, saw the par-
ticipation of over 6,000 people 
nationwide.

Twenty-eight individuals were 
shortlisted as winners. 

The grand prize winner walked 
away with a unit of Aspen’s very 

own Batu Kawan Resort Home, 
called the Vertu Resort.

Meanwhile, the first to third 
prize winners bagged a unit each 
of the Vivo Executive Apartment 
in Batu Kawan.

The fourth to seventh prize 
winners took home RM15,000 
worth of Ikea gift cards; while 
the remaining 20 consolation 
prize winners, brought home 
Ikea gift cards worth between 
RM5,000 and RM10,000.

The grand prize winner was 
Hong Siew Hong, while the first, 
second and third prize winners 
were Yazid Ismail, Lim Seng 
Huat and Ong Chee Beng re-
spectively.

Yazid, who is a policeman 
from Seberang Perai, was glad 
to have won a Vivo Executive 
Apartment unit.

“I am happy to win this prop-
erty but I do not have any plan 
as to when will I be moving into 
this unit yet,” he said.

Hong’s son Goh Sau Hong, 

30, who was present, was de-
lighted that his mother had won 
the grand prize.

“It is like a dream come true,” 
he said.

Aspen Group executive depu-
ty chairman Datuk Seri Nazir Ar-
iff said the nationwide campaign 
was launched in conjunction 
with the country’s 64th National 
Day last year when the Covid-19 
vaccination drive was into its 
second phase.

“Despite uncertainties, ma-
ny Malaysians took the coura-
geous step of being inoculated 
to emerge stronger from the Co-
vid-19 pandemic.

“That is the spirit with which 
we wanted Malaysia to forge 
ahead, with renewed vigour and 
a positive outlook.

“That was the sole reason 
why we launched this cam-
paign nationwide. We played 
our part in accelerating the 
vaccination process while 
encouraging Malaysians to 
get vaccinated. In return, 
we gave them a deserving 
chance to be rewarded with 
these prizes,” Nazir said in 
his speech during the prize-
giving ceremony at Aspen 
Vision City Sales Gallery in 
Batu Kawan on May 7. 

Meanwhile, Chief Minister 
Chow Kon Yeow applauded As-
pen for spearheading such an 
initiative.

“The state government is 
proud to see Penangites, es-
pecially eligible adults who 
have completed their two dos-

es of vaccine.
“I hope that with initiatives 

not only from the state govern-
ment but also from the private 
sector, Penang will be the first 
state to complete its vaccina-
tion process among its popu-
lation.

“As for today, I must say, 
winning such prizes, which in-
clude one high-end condomini-
um and three executive apart-
ments, piqued my interest.

“These homes, as well as 
the gift cards, will undoubtedly 
mean a lot to the winners, and I 
am delighted for all of them.

“Having said that, I look for-
ward to more visionary efforts 
from Aspen Group that will ben-
efit the people,” Chow said dur-
ing his speech.

Winning their 
dream homes 

Chow, Ramasamy (front row, fourth from left), Anilarasu (front row, third from left), Nazir 
(front row, fifth from right), Satees (front row, second from right) and Choon Aik (right) 
during a photography session with the winners. 
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புக்கிட் மெர்தாஜதாம் – பினாங்கு மாநில 
அரசு மற்றும் மாநில ப�ாருளாதாரத் 
திட்டமி்டல் பிரிவு ஏற்�ாடடில் நட்டப�ற்்ற 
2022 கல்வி மற்றும் பதாழில் தி்றன் 
கல்வி �யிற்சி கணகாடசி  ககாவிட-19    
ப�ருநபதாற்று காரணமாக இரணடு 
ஆணடுகளுக்குப் பி்றகு மீணடும் இநத 
ஆணடு  கம, 28 முதல் 29 வடர காடல 
மணி 11.00 முதல் மாடல மணி 6.00 வடர 
புக்கிட பமரதாஜாம், டமடின் க�ரங்காடி 
தலத்தில் நட்டப�ற்்றது.

“இக்கல்வி மற்றும் பதாழில் தி்றன் 
கல்வி �யிற்சி கணகாடசி  பிரத்திகேகமாக 
மகலசிே கல்வி சான்றிதழ் (எஸ்.பி.எம்) 
மற்றும் மகலசிே உேரநிடல �ள்ளி 
சான்றிதழ் (எஸ்.டி.பி.எம்) முடிவுகடளப் 
ப�ற்றிருநத மாணவரகள் தங்களின் 
கமற்கல்விடேத் பதா்டர சி்றநத 
வழிகாடடிோகத் திகழும்  கநாக்கத்தில் 
ஏற்�ாடு பசயேப்�ட்டது,” என பினாங்கு 
மாநில இரண்டாம் துடண முதல்வர 
க�ராசிரிேர �.இராமசாமி வரகவற்புடரயில் 
இவவாறு பதரிவித்தார.

2017-ஆம் ஆணடு பதா்டங்கப்�ட்ட 
இக்கல்வி மற்றும் பதாழில் தி்றன் கல்வி 
�யிற்சி கணகாடசி மாணவரகளின் 
எதிரகாலத்திற்குச் சி்றநத கதரவாக 
அடமகி்றது. 

இநத ஆணடு நட்டப�ற்்ற 
கணகாடசியில் நான்கு பதாழில்நுட� 
மற்றும் பதாழிற்கல்வி �யிற்சி டமேங்கள் 
(TVET), 30 அரசு கல்லூரி மற்றும் தனிோர 

ஆயிர ஈத்தாம் - ப�ாது மக்கள் எதிர�ாரா 
வணணம் கநாயவாயக்கு உட�ட்டால் 
முன் எச்சரிக்டகோக உரிே ந்டவடிக்டக 
எடுக்குமாறு மாநில முதல்வர கமதகு சாவ 
பகான் இகோவ,  ககாரிக்டக விடுத்தார.

"ப�ாது மக்கள்  உ்டல்நலப் 
�ரிகசாதடன கமற்பகாள்வது மிகவும் 
அவசிேமாகும். சுகாதார விஷேத்தில் 
பமத்தனப் க�ாக்கு பகாள்ளக் கூ்டாது.

"சுகாதார அடமச்சு (MOH) மற்றும் 
அதன் பதா்டர�ான ஏபஜன்சிகள் 
இடண ஆதரவில் சுகாதார �ாதுகாப்பு 
(ProtectHealth) எனும் திட்டம் பி40 இலக்கு 
குழுவினருக்கு  �ல்கவறு நன்டமகடள 
வழங்குகி்றது.

"உதாரணமாக, பி40 சமூகத்தினர  
PeKa பி40 மூலம் இலவசப் �ரிகசாதடன, 
மருத்துவ உதவிகள் மற்றும் சிகிச்டச 
ஊக்கத்பதாடக மற்றும் க�ாக்குவரத்துக் 

கல்லூரி என சுமார 34 உேரக்கல்விக் 
கூ்டங்கள் கலநது பகாண்டன. 

கமலும் பதாழிற்புரடசி 4.0 
எதிரபகாள்ள மாணவரகள் பதாழில்நுட�ம்  
மற்றும் பதாழிற்கல்வி �யிற்சி டமேங்கடள 
தங்கள் கதரவாகக் பகாள்ள கவணடும் 
என வலியுறுத்தினார.

பவளிநாடடு முதலீட்டாளரகள் 
உள்நாடடில் பதாழிற்சாடல நிறுவும் 
க�ாது குறிப்�ாக ப�ாறியிேல் துட்றயில் 
நிபுணத்துவம் மிக்க பதாழிலாளரகளுக்கக 
கூடுதல் முன்னுரிடம வழங்குகின்்றனர.

எனகவ, மாணவரகள் பதாழில்நுட� 
மற்றும் பதாழிற்கல்வி �யிற்சி டமேங்களில் 
கல்வி கற்கும் க�ாது ஒரு துட்றயில் 
நிபுணத்துவம் ப�ற்று கவடல வாயப்புப் 
ப�றுவதற்கும் பிரகாசமாக இருக்கி்றது.

தற்க�ாது, அறிவிேல் துட்றயில் கல்வி 
கற்கும் மாணவரகளின் எணணிக்டக 
குட்றநது பகாணடு வருகி்றது. மாநில 
கல்வி, மனித மூலதன கமம்�ாடு, 
பதாழில்நுட�ம் & புத்தாக்க ஆடசிக்குழு 
உறுப்பினருமான இராமசாமி ‘STEM’ எனும் 
அறிவிேல், பதாழில்நுட�ம், ப�ாறியிேல் 
மற்றும் கணிதம் துட்றயில் மாநில அரசு 
தனிோர துட்றயு்டன் இடணநது �ல 

திட்டங்கள் பசேல்�டுத்தி வருகி்றது. 
இதன் மூலம், மாணவரகளுக்கு STEM 
கல்வியில் அதிக நாட்டம் பகாள்வகதாடு 
நிபுணத்துவம் மிக்க மனித மூலதனத்டத 
உருவாக்க இேலும்.

“சி்றப்பு கதரச்சி ப�ற்்ற 
மாணவரகளுக்கு வாழ்த்துகடளத் 
பதரிவித்து பகாண்டார. எனினும், சி்றப்பு 
கதரச்சி ப�்றாத மாணவரகள் மனம் 
தளர கவண்டாம் என்றும் பதாழிற்சாரநத 
துட்றடேத் கதரநபதடுத்து கமற்கல்விடே 
பதா்டருமாறுக் ககடடுக் பகாண்டார.  
மாநில அரசு பதாழில் தி்றன் கல்வி �யிற்சி 
சாரநத டமேத்தில் கல்வி �யில்வடதயும் 
ஊக்குவிக்கி்றது.

"கமலும், மனித வளத் தி்றடமகடளத் 
பதா்டரநது வலுப்�டுத்துவதற்கான 
முேற்சிகடள மாநில அரசு பதா்டரநது 
பசேல்�டுத்தும். அணட்ட நாடுகடள 
வி்ட பினாங்கு மாநிலத்தின் வளரச்சிடே 
கமம்�டுத்த இங்கு அதிக பதாழில்நுட� 
முதலீடட்ட ஊக்குவிப்�தும் அவசிேமாகும். 
நிடலோன பவளிநாடடு முதலீடுகள் 
உள்ளூர நிறுவனங்களின் வளரச்சிக்கும் 
புத்தாக்கத்துக்கும் உதவும்", என 
க�ராசிரிேர தமதுடரயில் வலியுறுத்தினார.

கட்டணங்கடளப் ப�றுவதற்கான 
வாயப்ட�ப் ப�ற்றுள்ளனர," என்று ஆயிர 
ஈத்தாம் சட்டமன்்றத் பதாகுதியில்  ஏற்�ாடு 
பசயத மினி சுகாதார  காரனிவலில் 
இவவாறு கூறினார.

முதல்வரின் வருடகடே ஆயிர ஈத்தாம்  
சட்டமன்்ற உறுப்பினர கஜாசப் இங் சூன் 
சிோங் வரகவற்்றார. கமலும், புக்கிட 
குளுககார நா்டாளுமன்்ற உறுப்பினர 
ராம்கர�ால் சிங், பினாங்கு மாநகர கழகச் 
பசேலாளர, இராகஜநதிரன் மற்றும்     
எம்.பி.பி.பி. கவுன்சிலரகள் ஆகிகோர 
கலநது பகாண்டனர.

"இத்திட்டத்டத முதல் முட்றோக 
ஆயிர ஈத்தாம் சட்டமன்்றம்  ஏற்று 
ந்டத்திேது. இதில் �ல்கவறு சுவாரசிேமான 
ந்டவடிக்டககள் மற்றும் இலவச சுகாதார 
�ரிகசாதடனகடள நட்டப�ற்்றது.

பினாங்கு2030 இலக்குக்கு ஏற்�, 
பி40 குட்றநத வருமானம் பகாண்ட 

குழுவிற்கு  உதவும் சி்றநத திட்டமாகத் 
திகழ்கி்றது. இது உள்ளூர சமூகம் 
ஆகராக்கிேமான வாழ்க்டக முட்றடேப் 
பின்�ற்்ற ஊக்குவிக்கும்  திட்டமாகவும் 
இ்டம்ப�றுகி்றது,” என்று அவர கமலும் 
கூறினார.

ஆயிர ஈத்தாம் பதாகுதியின் மினி 
சுகாதார காரனிவல் பினாங்கு மாநகர 

கழகம், ஆயிர ஈத்தாம் O2 கிளினிக் 
மற்றும் �ல அரசு சாரா நிறுவனங்களின் 
ஒத்துடழப்பில் நட்டப�ற்்றது. 

கமலும், ஜூம்�ா உ்டற்�யிற்சி, இலவச 
சுகாதாரப் �ரிகசாதடனகள், விடளோடடு 
மற்றும் அதிர்ஷ்ட குலுக்கல், உணவுக் 
கட்டகள் மற்றும் �ல்கவறு சுவாரஸ்ேமான 
கணகாடசிகள் அங்கு இ்டம்ப�ற்்றன.

த�ொழிற்புரட்சி 4.0 எதிரதகொள்ள திறன் மிகக 
மனி� வ்ளத்� உருவொகக வவண்டும் 

ஆர�ோக்கியத்தை வலுப்படுததை 
்பரிர�ோதை்ை்ய ரேற்கோள்ள 
தைவறோதீர்

இரண்தாம் துணை மு்ல்வர பேரதாசிரியர 
ே.இரதாெசதாமி கலவி ெற்றும் ம்தாழில திறன் 
கலவி ேயிற்சி கணகதாட்சி  முகப்புகணைப் 

ேதாரண்வயிட்்தார.

பினதாங்கு ெதாநில மு்ல்வர பெ்கு சதாவ் மகதான் இபயதாவ், ஆயிர ஈத்தாம் சட்்ென்ற உறுப்பினர 
பஜதாசப் இங் சூன் சியதாங்,  புக்கிட் குளுபகதார நதா்தாளுென்ற உறுப்பினர ரதாம்கரேதால சிங், 

பினதாங்கு ெதாநகர கழகச் மசயலதாைர, இரதாபஜந்திரன் ெற்றும் எம்.பி.பி.பி கவுன்சிலரகள் ஆகிபயதார 
மினி சுகதா்தார கதாரனி்வலில கலந்து மகதாண்னர.
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ேதாயதா ம்ருபேதாங் - பினாங்கு அதிக�டச 
80 சதவீத �ராமரிப்பு நிதிேம் (TPM80PP) 
நிறுவிே முதல் 2022 ஏப்ரல் வடர, �ாோ 
பதருக�ாங் சட்டமன்்றத் பதாகுதி 
அடுக்குமாடி குடியிருப்புத் திட்டங்களின் 
�ராமரிப்புப் �ணிகளுக்காக ரிம10,489,811.85 
பதாடகடே உள்ள்டக்கிே பமாத்தம் 50 
விணணப்�ங்கள் அங்கீகரிக்கப்�டடுள்ளன.

பினாங்கு மாநில வீடடுவசதி வாரிேம் 
(LPNPP) வ்டகிழக்கு மாவட்ட கலாகராங் 
பசமாரக் அபி 1 அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் 
உள்ள  பிளாக் 4ஏ, 4சி மற்றும் 4டி 
இல் இருக்கும் மூன்று மின்தூக்கிகடள 
கமம்�டுத்துவதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது, 
என்று வீடடுவசதி, உள்ளாடசி, நகரப்பு்ற 
மற்றும் கிராமப்பு்றத் திட்டமி்டல் 
ஆடசிக்குழு உறுப்பினர பஜக்டிப் சிங் 
டிகோ கூறினார. 

"இநத கமம்�ாடடுப் �ணிகள் ரிம513,000 
பசலடவ உள்ள்டக்கிேது, இதில் 80 
சதவிகிதம் மாநில அரசாங்கத்தால் 
நிதிேளிக்கப்�டுகி்றது, மீதமுள்ள 20 
சதவிகிதம் கமலாணடம கழகத்தின் 
ஒதுக்கீடட்டப் �ேன்�டுத்துகி்றது.

“முன்னதாக, 2018 ஆம் ஆணடில் 
பிளாக் 4பி மற்றும் 4இ  மின்தூக்கிகடளப் 
�ழுது�ாரக்கும் விணணப்�த்திற்காக  
மாநில அரசு ரிம190,000 பதாடகடே 
அங்கீகரித்துள்ளது.

"மாநில அரசின் அக்கட்ற மற்றும் 
பகாள்டகயின் காரணமாக, மக்களுக்கு 
பதா்டரநது உதவும் கநாக்கத்தில் LPNPP 
4ஏ, 4சி மற்றும் 4டி  மின்தூக்கிகடளப் 

சுங்ணக ேக்கதாப் - பினாங்கு நீர 
விநிகோக வாரிேத்தின் (PBAPP) கீழ்  
க்டநத கம,22 முதல்  பதற்கு பச�ராங் 
பிட்ற மாவட்டத்தில் (எஸ்.பி.எஸ்)             
நீர விநிகோக தற்பசேல் திட்டத்டத 
பசேல்�டுத்துவதாக, மாநில முதல்வர 
கமதகு சாவ பகான் இகோவ 
பதரிவித்தார.

அவர கூறுடகயில், குடிநீர விநிகோகம் 
என்�து மிக முக்கிேமான அடிப்�ட்ட 
கதடவகளில் ஒன்்றாகும். எனகவ, இதனால் 
எழும் பிரச்சடனடே உ்டனடிோகத் தீரவுக் 
காண கவணடும்.

"எஸ்.பி.எஸ் மாவட்டத்டதச் சுற்றியுள்ள 
சில  �குதிகளுக்கு    க�ாதுமான நீர  விநிகோகம் 
பசயவடத உறுதி பசயே       
உரிே ந்டவடிக்டக எடுக்க PBAPP-க்கு 
அறிவுறுத்தப்�டடுள்ளது.

க்டநத கம,26 முதல் எஸ்.பி.எஸ் 
மாவட்டத்தில்  �திவுபசயேப்�ட்ட 32,993 
உள்நாடடு �ேனீட்டாளரகளுக்கு மாடல 
6.00 மணி முதல் மறுநாள் காடல 
6.00 மணி வடர நீர விநிகோகத்டதக் 

்போயோ ்தைருர்போங் ்தைோகுதி குடியிருபபுத திட்ட ்ப�ோேரிபபுப 
்பணிகளுக்கு ரிே10.48 மில்லியன் 

நா்டாளுமன்்ற உறுப்பினர ராம்கர�ால் 
சிங் மற்றும் பினாங்கு வீ்டடமப்பு வாரிே 
தடலடம அலுவலர முகமர ஃப�ௌசி 
முகமட யூகசாப் ஆகிகோர கலநது 
பகாண்டனர.

பினாங்கு 80 சதவீத �ராமரிப்பு 
நிதிேத்தின் கீழ் இதுவடர, பமாத்தம் 
ரிம52.5 மில்லிேன் பசலவிடடுள்ளதாக 
பஜக்டிப் விளக்கமளித்தார.

“இதுவடர 317 விணணப்�ங்கள் 

ேதாயதா ம்ருபேதாங்
அடுக்குெதாடி குடியிருப்பு.

 ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர மஜக்டிப் சிங் டிபயதா, 
நதா்தாளுென்ற உறுப்பினரகைதான 

ஆர.எஸ்.என் இரதாயர ெற்றும் ரதாம்கரேதால சிங் 
ஆகிபயதார மின்தூக்கிணயப் ேதாரண்வயிட்்னர.

�ழுது�ாரப்�தற்கான விணணப்�ங்கடளப் 
ப�ற்றுள்ளது.  கமலும், இநத 
பிரச்சடனடேக் கண்டறிநது, இநத 
அடுக்குமாடி குடியிருப்ட� மதிப்பீடு 
பசயே இங்கு வருடக அளித்ததாக," 
பசயதிோளர சநதிப்பில் பஜக்டிப் 
கூறினார.

இச்பசயதிோளர சநதிப்பில் 
பஜலுத்கதாங் நா்டாளுமன்்ற உறுப்பினர 
ஆர.எஸ்.என் இராேர; புக்கிட குளுககார 

உள்ள்டக்கிே 537 �ராமரிப்புப் �ணிகள் 
பசேல்�டுத்தப்�டடுள்ளன. இதில் 
மின்தூக்கிகடள கமம்�டுத்துதல் மற்றும் 
மாற்றுதல் ஆகிே 316 �ணிகடளத் 
பதா்டரநது 145 கமம்�ாடடுப் �ணிகள் 
தணணீர பதாடடிகடள மாற்றுதல் 
மற்றும் �ழுது�ாரத்தல் ஆகிேடவ 
அ்டங்கும்," என்று ்டத்கதா பகராமாட 
சட்டமன்்ற உறுப்பினருமான பஜக்டிப் 
பசயதிோளரகளி்டம் விவரித்தார.

பிைோங்கில் நீர் விநிரயோகத்தை 
உறுதி ்�யய அறிவுறுததைல்

"நீரின் கதடவ அதிகரித்து வரும் 
அகத கநரத்தில் பவப்�மான வானிடல 
காரணமாக அரிதாக மடழ ப�யயும் சூழலில்  
நீர அழுத்தமும் குட்றகி்றது. 

"பினாங்கு மாநிலத்திற்கு சுங்டக 
மூ்டாவிலிருநது நீர விநிகோகம் 
ப�்றப்�டுகி்றது.  எனகவ, மாநில 
அரசு 2030 ஆணடு வடர மடடுமின்றி 

கடடுப்�டுத்துவகதாடு இ்டமாற்்றமும் 
பசயேப்�ட்டது. 

"அடுத்து, �த்து காவான் மற்றும் 
புக்கிட மின்ோக் பதாழில்துட்ற 
�குதிகளுக்கு இச்பசேல் திட்டம்  
காடல 6.00 மணி முதல் மாடல 
6.00 மணி வடர  பசேல்�ாடுக் 
கண்டது," என்று சுங்டக �க்காப்  
சட்டமன்்ற ஏற்�ாடடில் நட்டப�ற்்ற 
கநான்புப் ப�ருநாள் பகாண்டாட்டத்தில் 
கலநது பகாணடு இவவாறு கூறினார

முதல்வரின் வருடகடே சுங்டக 
�க்காப்  சட்டமன்்ற உறுப்பினர, ்டத்கதா 
்டாக்்டர. அமர பிரித்தி�ால் அப்துல்லா  
புக்கிட தம்புன் சட்டமன்்ற உறுப்பினர, ககா 
சூன் ஐக்; புக்கிட பதங்கா சட்டமன்்ற 
உறுப்பினர, கூய சிகோ-லியுங்; பச�ராங் 
பிட்ற மாநகர கழக கமேர (எம்.பி.எஸ்.பி),            
்டத்கதா      அசார    அரஷாத்   மற்றும்  
கவுன்சிலரகள் கலநது பகாண்டனர.

எஸ்.பி.எஸ்  மாவட்டத்தில் குட்றநத நீர 
அழுத்தம் ஏற்�டுவதற்கு  �ல காரணங்கள் 
உள்ளன, என்்றார. 

ெதாநில மு்ல்வர பெ்கு சதாவ் மகதான் இபயதாவ் ெற்றும் அரசியல ்ணல்வரகளு்ன் எஸ்.பி.எஸ் 
ேகுதி மூல நீணர ேதாரண்வயிட்்னர.

அதற்கு கமலும் மாநிலத்திற்கு மூலநீடர 
வழங்கக்கூடிே ஒகர ஆதாரமான சுங்டக 
க�ராக் திட்டத்டதத் பதா்டரும்," என்று 
நம்பிக்டகத் பதரிவித்தார. 

மாநில முதல்வர,  சுங்டக �க்காப் 
சட்டமன்்ற உறுப்பினரு்டன் இடணநது 
இநநிகழ்ச்சிக்கு வருடகேளித்த 
குழநடதகளுக்கு �ணடிடக �ணம் வழங்கினர.  
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ேதது உேதான் - 41 வேதுட்டே மாது 
ஒருவர க்டநத ஆணடு டிசம்�ரில்  வடடி 
முதடலயி்டம் (ஆ கலாங்)  இருநது 
பவறும் 200 ரிங்கிட மடடுகம க்டனாகப் 
ப�ற்றுக் க்டன் சுடமயில் சிக்கிேதாகக் 
கூ்றப்�டுகி்றது.

�த்து உ�ான் சட்டமன்்ற உறுப்பினர 
ஆ.குமகரசன் கூறுடகயில், மாலினி 
என்று மடடுகம அடழக்கப்�்ட விரும்பும் 
அநத �ாதிக்கப்�ட்ட மாது, முகநூல் 
மூலம் இக்க்டன் திட்டம் �ற்றி 
அறிநதுள்ளார.

“கவடலடே இழநது ப�ாருளாதார 
பநருக்கடியில் இருநததால், தன் 
வீடடுக்கு உணவுப் ப�ாருடகள் 
வாங்குவதற்காக  ரிம200-ஐ க்டனாக 
வாங்க முடிவுச் பசயதுள்ளார.

"பின்னர, ஒரு வாரத்திற்குள் 
வடடியு்டன் கசரத்து ரிம400-ஆக  
க்டடனத் திரும்�ச் பசலுத்தும்�டி 
அவரி்டம் ககாரப்�ட்டது.

“இருப்பினும், மாலினிோல் முழுத் 
பதாடகடேயும் பசலுத்த முடிேவில்டல, 
அதனால் அவர ரிம200 மடடுகம 
பகாடுத்தார. முன்னதாக வடடி விகிதம் 
வாரத்திற்கு ரிம200 என்று  அவருக்கு 
பதரிவிக்கவில்டல.

"அன்று முதல், ஒவபவாரு முட்றயும் 
�ணம்  பசலுத்த தாமதமாகும்க�ாது 
வடடி ப�ற்்றவரி்டம் ரிம200 வடடிோக 
வசூலிக்கப்�டுகி்றது. இதுவடர 
அவர பமாத்தம் ரிம4,500 க்டன் 
பசலுத்தியுள்ளார," என்று குமகரசன் 
அவரின் கசடவ டமேத்தில் நட்டப�ற்்ற 
பசயதிோளர சநதிப்பின் க�ாது 
கூறினார.

ஜதாரச்்வுன் - பினாங்கு மாநகர கழகம்  
(எம்.பி.பி.பி) தீவுப் �குதியில் மின்சார 
கமாட்டார டசக்கிள்           (மின்-ட�க்) 
�ேனரகளுக்கு      இலவச 'சாரஜிங்' 
நிடலேங்கடள அடமப்�தற்கானத் 
திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

ப�ாது மக்கள் குட்றநத கார�ன் 
வாகனங்கடளப் �ேன்�டுத்துவதற்கு 
ஊக்குவிக்கும் வடகயில் இது ஒரு 
முன்கனாடித் திட்டமாக அடமகி்றது. 
இத்திட்டத்தில் பமாத்தம் ஒன்�து 
இலவச மின்-கமாட்டார டசக்கிள் 
சாரஜிங் நிடலேங்கள் நிறுவப்�டும் என்று           
எம்.பி.பி.பி கமேர, இயூ துங் சிோங் 
கூறினார.

“பினாங்டக ஒரு விகவக மற்றும் 
�சுடமோன நகரமாக மாற்றும்              
எம்.பி.பி.பி-இன் குறிக்ககாளுக்கு ஏற்� 
இநத இலவச மின்-கமாட்டார டசக்கிள் 
சாரஜிங் நிடலேம் திகழ்கி்றது. 

“இதுவடர எங்களி்டம் (எம்.பி.பி.பி) மின்-
கமாட்டார டசக்கிள்  �ேன்�டுத்து�வரகளின் 

க்டன் ்்பற வடடி முதை்ைக்்ள அணுகோதீர் - 
குேர��ன்

சம்�நதப்�ட்ட வடடி முதடலயி்டம்  
இருநது மாலினிக்குத் பதா்டரநது 
மிரட்டல் குறுஞபசயதிகள் மற்றும் 
அடழப்புகள் வருவதாக குமகரசன் 
கூறினார, இதனால் தான் வாங்கிே 
க்டடன வி்ட அதிகமாக �ணம் பகாடுக்க 
கவணடிே சூழல் ஏற்�டடுள்ளது.

“மாலினி இத்தடன காலம் �ேத்தில் 
வாழ்நது பகாணடிருநதார. ஒவபவாரு 
முட்றயும் அவர அவடள அடழக்கும்க�ாகதா 
அல்லது குறுஞபசயதிகடள 
அனுப்பும்க�ாகதா, அவள் உ்டனடிோக 

�ணத்டத வடடி முதடலயின் வங்கிக் 
கணக்குக்கு அனுப்பி விடுவார. “க்டநத 
ஏப்ரல்,27 அன்று அவர கட்டசிோக  
ரிம3,000-ஐ வங்கியின் மூலம் பசலுத்தினார.

"முன்னதாக, மாலினி க்டன் 
ஒப்�நதத்தில் டகபேழுத்திடும் முன் 
ஒப்�நதத்டதப் �டிக்கவில்டல. 
க்டன் வாங்கிே பதாடக ரிம200 
என்�தற்குப் �திலாக ரிம3,000 என்று 
குறிப்பி்டப்�டடிருப்�டத இப்க�ாதுதான் 
அவள் அறிவதாக கூறினார.

“ஒப்�நதத்தின்�டி அது ரிம3,000 

என்்றாலும், அவர இப்க�ாது உணடமயில் 
அடதவி்ட அதிகமாககவ க்டடனச் 
பசலுத்திவிட்டார.

"கம,11 அன்று “ஆ கலாங்கிற்கு”  
எதிராக மாலினி காவல்துட்றயில் புகார 
அளித்துள்ளார," என்று அவர கூறினார.

15 முதல் 20 வேது வடரயிலான 
குழநடதகள் மற்றும் வேதான தாோடரக் 
பகாண்ட மாலினி, தனது குடும்�த்தின் 
�ாதுகாப்புக்குப் �ேநது வடடி முதடலக்கு 
�ணம் பசலுத்தி வநததாகக் கூறினார.

“நானும் என் கணவரும் கவடலக்கு 
பவளிகே பசல்லும்க�ாது, எங்கள் 
குழநடதகளும் 65 வேதான எனது 
தாோரும் வீடடிகல  இருப்�ாரகள்.

"எனகவ, அவர என் குடும்�த்திற்கு 
தீங்கு விடளவிப்�தாக மிரடடிேதால் �ேம் 
பகாண்டதாகக் கூறினார.

“எனது கசமநிதி வாரிேப் (KWSP) 
�ணத்டத மீணடும் ப�றுவடத அறிநத 
வடடி முதடல, என்னி்டம் அதிக �ணம் 
ககட்டார. இப்க�ாது கூ்ட அவர என்டன 
அடழத்து ரிங்கிட 2,000 வங்கியில் 
க�ா்டச் பசான்னார,” என்்றார.

இதற்கிட்டயில், வடடி முதடலயி்டம் 
க்டன் வாங்க கவண்டாம் என்று குமகரசன் 
ப�ாதுமக்கடள வலியுறுத்தினார.

“உங்களுக்கு நிதிப் பிரச்சிடன 
ஏற்�ட்டால், தேவுபசயது க்டன் 
பகாடுப்�வரி்டம் பசன்று சிக்கிக் 
பகாள்ளாதீரகள். மா்றாக எனது கசடவ 
டமேம் அல்லது அநதநத பதாகுதிகளில் 
உள்ள பி்ற கசடவ டமேங்கடள நீங்கள் 
அணுகலாம்.

"உதாரணமாக, �த்து உ�ான் கசடவ 
டமேத்தில்  வாரத்திற்கு ஒருமுட்ற  உணவு 
வங்கி திட்டம் பசேல்�டுத்தப்�டுகி்றது. 
கதடவப்�டு�வரகளுக்கு உணவுக் 
கூட்டகடளயும் வழங்குகிக்றாம்,'' என்று 
குமகரசன் குறிப்பிட்டார.

ஒன்்பது இைவ�  மின் - ரேோட்டோர் ்�க்கிள 
'�ோர்ஜிங்' நி்ையங்க்்ள நிறுவுவதைறகு ஒபபுதைல்

எணணிக்டக குறித்த முழுடமோன 
புள்ளிவிவரங்கள் இல்டல என்்றாலும், 
எதிரகாலத்தில் இநத வடக வாகனங்களின் 
�ேன்�ாடு அதிகரிக்கும் என்று 
எதிர�ாரக்கிக்றாம்.

"ஆககவ பதா்டக்கமாக, குட்றநத 
கார�ன் நகரத்டத உருவாக்குவதற்கான 
முன்கனாடித் திட்டமாக முதலில் ஒன்�து 
சாரஜிங் நிடலேங்கடள இலவசமாக நிறுவ 
திட்டமிடக்டாம்," என்று அவர மாநகர 
மாதாநதிர கூட்டத்திற்கு தடலடம 
தாங்கிே பின்னர பசயதிோளர கூட்டத்தில் 
இவவாறு கூறினார.

முன்னதாக, எம்.பி.பி.பி உள்கட்டடமப்பு 
மற்றும் க�ாக்குவரத்து குழுக் கூட்டத்தின் 
கவுன்சில் உறுப்பினர, தான் பசங் கீட, 
தீவுப் �குதியில் இலவசமாக மின்-கமாட்டார 
டசக்கிள் சாரஜிங் நிடலேங்கடள 
நிறுவுவதற்கு ஏப்ரல் மாதத்தில் நட்டப�ற்்ற 
கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்�ட்டதாகக் 
கூறினார.

அதுமடடுமின்றி, எம்.பி.பி.பி கவுன்சிலர 

கவாங் இயூ ஹரங் தீவில் வணிகப் 
�குதிகடள உள்ள்டக்கிே 140 கட்டண 
கார நிறுத்துமி்டங்கடள அதிகரிப்�து 
பதா்டர�ான �ரிநதுடரடே சமரப்பித்தார.

"இநத கூடுதல் கட்டண வாகன 
நிறுத்துமி்டம் ஜாலான் திங்காட 
மஹ்சூரி(40), திங்காட மஹ்சூரி 1 (10), 
திங்கட மஹ்சூரி 2 (20) மற்றும் திங்காட 
மஹ்சூரி 3 (30) ஆகிே இ்டங்கடள  
உள்ள்டக்கிேது.

ேதது உேதான் சட்்ென்ற உறுப்பினர குெபரசன் ்வட்டி மு்ணலக்கு எதிரதாக அளிக்கப்ேட்் 
கதா்வலதுணற புகதாரிணன ேதாதிக்கப்ேட்் ெதாலினியு்ன் கதாணபிக்கின்றதார.

எம்.பி.பி.பி பெயர 
இயூ துங் சியதாங் ெதாநகர கழகக் 

கூட்்ததில உணரயதாற்றினதார. 

"அது தவிர, கூடுதல் கட்டணம் 
பசலுத்தும் வாகனம் நிறுத்தும் 
ப�டடிகள், ஜாலான் ராஜாவலியில் 
40 ப�டடிகடள உள்ள்டக்கிேது. 
இத்திட்டம் அடனத்தும் 2017 
ஜூன்,8 அன்று அரசிதழ் 
பசயேப்�ட்டது," என்று 
கவுன்சிலர கஹாங் கூறினார.
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占地约50英亩，已完成填海的葛尼水岸（Gurney 
Wharf)，由槟州元首敦阿末弗兹主持动土仪式，掀开
槟州发展另一里程碑。

而上述葛尼水岸计划，一旦落成将约有15个公共设
备，是州内崭新的公共场所。

首长：落实竞选承诺之一
槟州首席部长曹观友表示，葛尼水岸是槟州政府在

2016年的倡议，同时也是槟州政府在2018年竞选宣言
中，68项承诺的其中一项，目前已在实现中。

他说，这项计划也符合了槟城2030愿景，并希望透
过这发展计划，为槟州各阶层人士带来更好的生活素
质，甚至是拥有良好的社交活动，促进家庭和谐。

他是在出席葛尼水岸动土礼时，如是指出。

确保不影响沿海地带
他表示，在进行这项目之余，槟州政府也确保不影

响周边区域，尤其是沿海地带生态。
他冀望工程承包商能够系统化的进行共工程，同时

确保当地的交通规划更仔细的进行，以保障届时到访
民众的安全。

料2025年初全面落成
他表示，有关葛尼水岸的工程已在进行中，并会依

据安全性，逐步开放已落成的部分。而有关计划，料
在2025年初全面落成。

他说，首阶段的工程是邦咯路处开始，属绿色公园
项目，所涉及的实体建筑不多，预计用时12个月来完
成。

“至于第二阶段的工程，设备方面涉及的实体建筑
较多，有小贩中心、多层停车场，因此用时较长，约
需24个月。”

他补充，这两个阶段的工程都会同步进行。
他相信葛尼水岸一旦落成，为槟州增值之余，也全

面为槟州及周边区域带来经济效应。

与承包商协商成本预算
首长在较后的记者会受询表示，葛尼水岸原本预计

耗 费 2 亿 令 吉 ， 但 相 信 随 着 经 济 浮 动 及 建 筑 原 料
成本提高，当局会与承包商就这方面进行协商。

佳日星：惠及人民下执行计划
槟 州 地 方 政 府 委 员 会 主 席 佳 日 星 行 政 议 员 指

出 ， 当 初 在 决 定 为 这 项 计 划 进 行 填 海 时 ， 面 对
了 不 少 反 对 声 浪 ， 然 而 在 惠 及 人 民 的 情 况 下 ，
是需要进行填海，以让各方面都有更好发展。

“ 所 幸 ， 在 槟 州 政 府 进 行 的 公 共 质 询 环 节 中 ，
超过90%参与咨询的人民，都赞同这项计划的进
行，并给予建议。”

他 也 感 激 前 槟 州 首 席 部 长 林 冠 英 在 任 时 期 ，
提 议 葛 尼 水 岸 计 划 ， 如 今 这 计 划 终 于 进 一 步 实
现。

出 席 者 包 括 ： 第 一 副 首 长 拿 督 扎 基 尤 丁 、 第
二 副 首 长 拉 马 沙 米 、 槟 州 秘 书 拿 督 阿 末 贾 拉
尼 、 各 槟 州 行 政 议 员 、 国 州 议 员 、 槟 岛 市 议
员 、 各 政 府 机 构 官 员 、 工 程 主 要 承 包 商 T E T O 
Engineer ing有限公司董事哈里祖汀等。

掀槟发展新里程碑
槟州元首为葛尼水岸动土

敦阿末弗兹（右起）在曹观友
等人陪同下，为葛尼水岸公园
主持动土礼。
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威省市政厅从6月1日开始，每逢星期三落实柜台“无现金交易日”，以
加速数码化市厅的服务。

威省市长拿督阿兹哈指出，市厅将服务数码化，以迈向智慧城市的目
标，因此决定推行柜台“无现金交易日”，鼓励民众透过数码化的应用，
如市厅的电子柜台（Cyber Counter MBSP）、市厅网上付费（MBSPPay）
、JOMPAY、e-boost及TnG 电子钱包进行交易。

他说，为了方便民众处理各项交易，市厅也设立“电子柜台角落”及教
导民众使用自动缴付机服务（Kiosk），官员随时从旁提供协助。此外，
还另设立特别服务柜台，为乐龄者、孕妇及残疾人士提供协助。

“如今可以通过线上处理的服务，包括申请与更新商业执照、更换门牌
税的名字和通讯地址、申请狗牌、残疾人士的汽车贴子、横幅标签、资
讯流通、租用市厅体育馆、投诉、缴付门牌税、支付市厅罚单及档租。
其他服务也可透过“电子账单”（i-bill）来处理。”

他补充，“无现金交易日”在疫情期间极其重要，也激化更有效率、综
合性及安全的服务，同时让威省市民更了解线上服务。

阿兹哈在主持威省市政厅月常会议时，这么指出。
他说，除了柏达镇的市厅总部，威北甘榜爪哇及威南双溪爪夷分局，

每逢星期三也会推行柜台“无现金交易日”。前来付费的民众，若当天只
能以现金付款，就只能使用自动缴付机服务，会有官员从旁协助。

他说，只有注射抗伤寒（Anti Tifoid）针的民众，必须到场后以现金支
付款项，其他服务都能在线上处理。

“我们已培训15名官员，轮流在市厅走廊处设立的客户服务柜台，为语
言不通或不懂操作的乐龄者提协助，同时也印制了一些讲解使用线上服
务的宣传册子，供民众翻阅。”

他指出，自从设立此柜台后，前往柜台缴付现金者已大为减少，一些
欲会见官员商讨事项的民众，也可以登入市厅官网做线上预约，以作安
排，大大减低了服务柜台的拥挤。

威省入选“同一个星球城市挑战比赛”决赛
另外，阿兹哈透露，威省在世界自然基金会（WWF）主办的“同一个

星球城市挑战比赛”（OPCC）中，成功入选并代表大马参与全球决赛。
来自53个国家或地区的280个城市，参加了这项比赛。除了威省，雪州

的八打灵再也及马六甲也入选。
由世界自然基金会举办的两年一度“同一个星球城市挑战赛”，旨在为

了实现转型，即让地球转为一个耐得住气候变化的星球，并动员国人乃
至全世界的努力。

威省市厅加速数码化
每周三列无现金交易日

为鼓励市民登记接收门牌税电
子账单（eBill），槟岛市政厅将
为每份成功登记的门牌税账户给
予一次性的5令吉回扣。

登 记 后 ， 市 政 厅 不 再 发 出 纸
本 账 单 ， 而 是 通 过 电 邮 及 短 信
（SMS）发送门牌税帐单予相关
帐户。

另 外 ， 任 何 隶 属 槟 岛 市 政 厅
的租户（包括公共房屋、产业及
土地），若使用自动转账（auto 
debit）方式缴纳月租金为期一年
或以上，将获得一次性5令吉租
金回扣。

槟岛市政厅财务管理常务委员
会交替主席王宇航，在槟岛市厅
月常会议提出上述惠民政策并获
得会议通过。

此 外 ， 基 本 设 施 及 交 通 常 务
委 员 会 交 替 主 席 陈 成 吉 说 ， 峇
央峇鲁冷格马巴锡1（Lengkok 
Mayang Pasir 1）及冷格马央巴

锡2的部分路段，将从双向道改
成单向道，试行期为3个月。

卫 生 及 执 照 常 务 委 员 会 交 替
主席邓智伟说，双溪里蒙黄金海
岸小贩中心，因为无人招标以及
小贩摊格反应欠佳，市厅将移交
给产业估价及服务局改做其他用
途。

会议上也通过山坡（76公尺以
上）酒店，民宿，度假屋漂白计
划指南。

另 一 方 面 ， 尤 端 祥 指 出 ， 槟
岛 市 厅 补 贴 乘 巴 士 上 班 的 5 8 名
员工，涉及款项为1年3万5000令
吉。

此外，17名员工获得最高4000
令 吉 免 息 贷 款 购 买 脚 车 ， 以 做
为工作及休闲用途，3年内需还
清。

他也说，1年内没拿病假的员
工，可获得100令吉奖励金，至今
891人受惠，占员工总数逾20%。

槟岛市厅迈向无纸操作    
登记门牌税电子账单获5令吉回扣

威省市厅职员指导民众线
上缴付税务。

槟岛市厅月常会议进行之影。
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槟城旧关仔角海堤修复与提升计划竣工，以全
新景致面貌欢迎民众及游客到来寻风观浪或打卡留
念。

槟州首席部长曹观友说，长达570米的海堤走道
耗资1290万令吉，这也是槟州政府致力提供人民舒
适和安全的公共设施及空间，所做的其中一项努
力。

“州政府一直以来都积极升级和扩展公共设施空
间，包括乔治市古迹区，以增加社区的互动和连通
性。”

他于旧关仔角海堤走道开幕仪式上致词时说。
“这项计划是于2016年，在“北岸公共空间”计划及

下由乔治市保育与发展机构（GTCDC）负责，旨
在提升和提供一个有吸引力和包容性的优质公共空
间。”

他说，槟州首长机构、Think City有限公司及乔
治市保育与发展机构（GTCDC）代表州政府执行这
项计划，包括进行全面研究海堤的建造历史、海岸
测量工作、海洋工程和结构，以全新面貌提升海堤

走道，同时确保周边地区的安全。”
“另外，州政府也拨出140万令吉，在海堤走道旁

打造直线花园（Linear Garden）并由槟岛市政厅执
行这项工程，这项计划预计今年执行，希望为海堤
走道旁的空间增添绿意。”

他说，海堤走道原本的提升计划中，将会有一个
小舞台（Colliseum)取代旧关仔角小贩中心，但这
涉及安顿小贩的问题，因此暂不执行。

“我也建议可在海堤走道的其中一角，设置具有象
征历史意义的世纪大炮，这些大炮是于海堤提升工
程工地挖出，目前已交予理科大学进行修复。”

北岸公共空间进行14项工程
首长说，“北岸公共空间”共有14项工程，耗资1亿

4000万令吉，工程包括提升旧关仔角草场、康华丽
堡、槟州大会堂、喷泉花园、钟楼、州议会大厦及
莱特街等。

“目前，槟州大会堂修复项目尚未展开，但目前已
有方案并已征询民众意见，惟因为涉及庞大资金暂

未执行计划。”
他透露，康华丽堡修复计划预计今年杪竣工，届

时将会恢复康华丽堡的原貌。
“我感谢槟岛市政厅和承包商，以及相关单位实现

这项计划，虽然工程因疫情影响而有所延迟，但这
是全世界都面对的问题。”

尤端祥：三合一计划好处多
槟岛市长拿督尤端祥说，“旧关仔角海堤修复与提

升计划”是个“三合一”的计划，不仅是加固和提升海
堤，同时长达570的海堤走道亦符合“绿色连接”，即
连接至旧关仔角小贩中心。

“另外，这也是一项治水计划，即旧关仔角草场是
一个类似“海绵”的缓冲区，将水流导向海。”

他说，此计划是由槟州首长机构、Think City有
限公司及乔治市保育与发展机构（GTCDC）展开的
重要计划，而在经过昨天的巡视后发现已有很多人
前来这里进行休闲活动，希望次计划能够造福更多
民众。

新海提走道风景靓
丽，民众可前来进行
休闲活动及打卡。

曹观友在众人陪同下，为新海提走道主持开幕。北岸公共空间计划共有14项提升和修复工程。

槟政府为人民提供优质公共设施
旧关仔角海堤走道亮丽登场
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向 来 与 独 中 风 雨 同 路 的 槟 州 政
府，通过首长特别拨款，给予州内5
所独中各10万令吉，并予教职员回馈
金每人300令吉及巧克力。

槟州首席部长曹观友在菩提独中
举行的仪式上，移交有关拨款及回馈
金予各独中代表。

首长说，槟州政府从2012年开始每
年发放回馈金给州内5所独中的教职
员，数额从原本的200令吉增加至目
前的每年每人600令吉。今天和往年
一样，州政府趁着这个教师节先发放
其中的300令吉给全槟541位独中教职
员，即韩江中学148人、槟城锺灵独
中146人、菩提独中29人、槟华女子
独中50人、大山脚日新独中168人。
拨款总额为16万2300令吉。

“槟州政府深谙教师身为播种知识
的关键人物，因此，要吸引、培育和
留住人才，州政府对于教育工作者的
奉献给于认可，在过去的10年已发放
272万4300令吉的独中教职员回馈金
感激及表扬教职员的付出。 ”

“另外，基于新冠疫情的关系，州
政府也把每年的教师节宴请独中教职

员的教师节午宴改为赠送每人一份巧
克力，我希望藉此把州政府美好的祝
福送给所有的教职员。 ”

“除了教职员回馈金，州政府也共
发放2700万令吉制度化拨款给独中，
同时，也从2015开始每年拨首长特别
拨款50万令吉给独中，即每所10万令
吉。今天我也将移交50万特别拨款给
各校代表，这意味着从2015至今，州
政府已发放共400万令吉特别拨款给
独中。”

首长表示，3年前在锺灵独中举行
的仪式上，他建议轮流在各独中举行
仪式，好让大家有机会交流及互相鼓
励。不过，鉴于过去2年因疫情关系
而无法举行。

“今年会在菩提独中举行，因为不
久前槟华学校前来首长办公室讨论事
务时，由于该校一些董事也是菩提学
校的董事，所以就提到说，不如来菩
提独中进行，而有了今天的仪式。”

唯 悟 法 师 感 谢 拨 款 减 轻 董 事
会负担

菩提学校董事会主席唯悟法师致

词时，感谢槟州政府每年拨款协助
独中，尤其是过去2年疫情下筹款不
易，拨款让董事会减轻了负担。

他呼吁大家要饮水思源，感恩先贤
办校的毅力，秉承着“再穷也不能穷

教育”的精神，把中文教育办好，马
来西亚更是除了中国以外拥有最完整
中文教育体系的国家，让我们感到自
豪。

菩提独中要求州政府拨地助迁校
仪式后的线上交流会上，唯悟法师

向曹观友要求槟州政府拨地，做为菩
提独中搬迁之用。

法师说，自从菩提国民型中学从市
区（Jalan Bagan Jermal）迁往双溪赖
后，学生从约800人增加至超过2000
人，可见迁校效果显著。

“ 由 此 可 见 ， 迁 校 往 目 前 发 展 迅
速，人口不断增长的西南区，对学校
长远发展有利，况且当地至今没有一
所独中，我们希望槟州政府协助在西
南区拨出土地，做为菩提独中迁校之
用。”

首长回应说，可安排校方与槟州政
府进行会议，进一步讨论迁校问题。

出席仪式者包括华校及教会学校事
务协调委员会主席章瑛行政议员、华
校及教会学校事务协调委员会副主席
黄汉伟国会议员、华校及教会学校事
务协调委员会委员魏子森州议员、亚
依淡区州议员黄顺祥、光大区州议员
郑来兴、武吉淡汶区州议员吴俊益、
华校及教会学校事务协调委员会委员
拿督许海明、菩提独中副主席拿督陈
达怀、总务骆南辉、各独中代表等。

曹观友（右）与唯悟法师线上交流。

独中教职员回馈金暨首长特别拨款移交仪式，全体嘉宾及各校代表合影。

菩提独中放眼迁校往西南区。

首长特别拨款5独中各获10万元  
教职员获回馈金及巧克力
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报导翁懿娴
摄影Darwina Mohd Daud

疫 后 旅 游 业 生 态 悄 然 改
变，威省旅游“活”了。

在以往，槟州的旅游业多
聚焦在槟岛，游客们鲜少特
地前往威省游玩，然而，一
场疫情让州内的旅游业，把
目光望向了更为辽阔的威省
地带。

随着疫情期间无法到国外
旅游，本地旅客们纷纷把目
光转向本土的旅游景点，一
些新兴地点，更成为了大家
争相打卡的好去处。

其 中 ， 槟 州 除 了 传 统 旅
游景点外，威省的许多隐藏
景点纷纷被发掘出来，这也
让威省一带主要业务为接待
商务客户的酒店，迎来新客
源。

谢伟满：开斋节假期酒
店入住率高

马来西亚酒店业者公会槟
州分会副主席谢伟满接受《
珍珠快讯》访问时指出，根
据其公会会员反馈，随着政
府逐步放宽限制后，威省不
仅以往的商务客户回流，就
连前来旅游的客户都增加了
不少。

以5月的开斋节周末长假
为例，威省酒店的入住率高
达60％至70％，其中多数为
前来本地旅游的旅客，这在
以往是难以看见的。

“在以往，周末长假是槟
岛酒店的高峰时期，而威省
则完全相反，这个情况在疫
情后逐渐改变了。”

他说，这是因为以往商务
为 主 的 威 省 酒 店 ，
开始迎来度假的游
客，其中增长最
为显著的为穆斯
林游客。

“ 我 们 非 常 乐
见 这 种 增 长 ，
希 望 这 是 一 种
长期效应，这将
对本土旅游业带
来新机会。”

本地游客新选择 
威省旅游业生态疫后动起来

与槟岛旅游相辅相成
对于槟州政府投放资源在

威省旅游业的做法，他深表认
同，并希望当局可以更为关注
威省旅游业发展，以协助仍
在“襁褓”中的威省旅游业顺利
发展。

“我们真的非常需要这方面
的支持，如把威省景点放入
介绍槟州景点的小册子内，

或在营销策略中更为注重威
省。”

他说，威省和槟岛的
旅游业并非竞争关系，
反 之 ， 两 者 将 相 辅 相
成，让槟州的旅游产品

更多样化之余，也让
旅客可以有更好的旅

游体验，增加重游槟州
的机率。

“更何况威省和槟州的
距离其实并不遥

远 ， 驱 车
只 需 3 0

分钟的路程就可抵达槟岛的景
点。”

威省具多样化旅游潜能
询及威省的旅游潜能时，

他认为，威省拥有许多旅游资
源，如季节性旅游、狩猎美食
之旅、甘榜及自然生态体验
游、岛屿甚至是垂钓之旅等，
都可成为威省的旅游产品。

他举例说，威省拥有著名
和历史悠久的季节性庆典，如
大山脚的圣安纳庆典活动和威
省的九皇爷庆典；甘榜和生态
方面，则有近年来爆红的打
卡胜地甘榜阿贡（Kampung 
Agong）、大马九寨沟及威南
的萤火虫等。

“至于美食，威省拥有许多
著名的美食，如伯公埕、武吉
淡汶、阿曼岛和清洁海滨的海
鲜美食，及近来许多各具特色
的甘榜式美食馆和特色咖啡厅
等。”

此外，他说，威省也有属于
自身的文化及历史古迹，加上
集生活和休闲为一体的新兴卫
星市峇都交湾，都可成为吸引
旅客前来威省的卖点。

需解决缺少代步工具问题
无论如何，他不讳言，威

省旅游业目前仍有挑战必须应
对，如缺少代步工具让旅客乘
搭，以至于一些没有自备交通
工具者，无法轻易从一个地方
抵达另一景点。

“这是一项需要立刻解决的
问题，因为就算我们拥有很好
的旅游产品，但因为没有合适
的代步工具，也会让国外旅客
打消来到威省的念头。”

另外，他说，威省拥有国
际水准的酒店，唯因为疫情关
系，导致如今整个酒店领域都
面对员工短缺问题，就算已经
提高工资，但仍难以在短时间
内完全填补空缺。

“这也是其中一个必须解决
的难题，如今还是有部分酒店
因为员工问题，而无法100%
运作。”

甘榜阿贡（Kampung Agong）是威省近年来爆红的打卡胜地。

谢伟满。

古色古香的北海斗母宫，每逢九皇爷庆典，吸引不少民众参与其盛。（取自北海斗母宫脸书）。

阿曼岛海鲜美食远近闻名。
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槟州政府与Rayston Consortium有限
公司（RCSB）签署一项峇眼亚占至日
落斗哇填海计划的附加合约，以期该
公司能在期限内完成填海计划，并将
其中的90公顷土地移交给州政府。

在有关附加协议下，上述公司将不
再负责填海243公顷港口及相关土地的
特许经营商。同时，附加合约也阐明
该计划的管理和所有权，让RCSB能够
继续履行1999年协议中的条例。

槟 州 首 长 曹 观 友 是 在 光 大 见 证
上 述 附 加 合 约 签 署 仪 式 。 出 席 者 包
括：Rayston Consortium有限公司执
行董事拿督林有文、董事彭贵生、槟
州秘书拿督再拉尼、州法律顾问拿督
诺拉兹米、州财政司拿督莫哈末法拉
兹、槟州贸易与工业、企业发展委员
会主席拿督阿都哈林。

首长: RCSB需在6年内完成填海
工程

槟首长曹观友表示，随着这项附加
协议的签署，也预计了有关计划修正
蓝图的时间，即必须从2022年6月1日起
的18个月合约生效期内完成。

“RCSB亦必须在获得批准后的6年
内，完成这项填海工程，而随后州政
府将收回90公顷的土地。”

首 长 补 充 ， 这 项共582公顷
的 填 海 土 地 当 中 ， 有
272公顷土地 将用来
建 设 公 共 设 施。

“共有10公 顷 土

地是用来更换州政府土地，另90公顷
土地则移交给州政府，剩余的土地则
交由RCSB来发展。”

他 指 出 ， 是 项 填 海 计 划 是 于 1 9 9 9
年，由槟州政府及Rayston Consortium
有限公司，所签署的征地合约后，展
演至今的工程。

槟政府获35%土地拥有权
另外，双方也在2018年9月28日签署

了一项附加合约，规定土地移交给州
政府的比例，从5%增加到35%，即90
公顷土地，并规定了计划进行的时间
表。

他补充，目前分配给槟城港口委员
会（SPPP）的243公顷土地中，只有26

公顷土地被用作兴建北海北岸箱运码
头（NBCT）。

他表示，槟州政府将与槟城港口委
员会，就该地区的填海计划，作出进
一步的讨论。

他 冀 望 上 述 计 划 能 够 成 为 槟 州 重
要的转型产品，进一步推动符合槟城
2030愿景的可持续发展。

槟政府RAYSTON CONSORTIUM签附加协议
期限内完成峇眼亚占填海计划工程

槟州公共工程局今年连续第3年举
行脸书直播工程竞标，共有1396名
承包商参与57项工程竞标。

槟州公共工程局是于5月11日在
e-Perolehan Penang网站上，公布为

57项工程展开竞标，供G1级承
包商根据地区和分行
报名参与竞标。报
名时间为5月11日至

5月18日。成功晋入抽签
阶段的承办商名单于5月
24日公布。

5 7 项 工 程 分 别 分 布 在
东北县（10项）、西南区
（14项）、威北（12项）
、威中（10项）、威南（9
项）、公共工程局机械部门
（ 1 项）、军事单位（1

项）。
至于参与竞标的1396名承包商，

则分别有东北县（358位）、西南区
（216位）、威北（264位）、威中
（268位）、威南（155位）、公共工
程局机械部门（85位）、军事单位
（50位）。

再里尔：线上竞标更具效率及
透明

槟州基本设施及交通事务委员会
主席再里尔赞扬，公共工程局仍沿
用线上直播的方式来进行竞标，毕
竟这种方式是实用的，不只是顺应
新常态，反而更能提高效率及透明
化。

“据我了解，承包商在此之前也只
是通过线上进行报名，以及呈交所
需的文件，完全不需亲身前往槟州
公共工程局，这是非常省时省力的
做法。”

他说，公共工程局善用科技的做
法，符合了槟城2030愿景，即数码化
及简化政府机构的繁文缛节，这是
值得其他政府机构所仿效的。

他指出，57项工程所涉及近300
万令吉的费用，是由槟州政府所拨
款。而当中，最低耗费的工程为2万
令吉，至最高达10万令吉。

他冀望成功竞标的承包商，提供
更具素质的工程建造及优质服务。

阿 末 纳 兹 里 ： 工 程 总 值 
290万令吉

槟州公共工程局总监阿末纳兹里
表示，57项工程总值为290万令吉，
得标承包商名单于当天公布，分别
在公共工程局的脸书、Instagram和
推特上展示。

出席者包括：州财政司拿督莫哈
末法拉吉、槟州政府诚信单位主任
莫哈末菲扎。

公共工程局直播竞标抽签

逾千承包商竞标57项工程

再里尔主持公共
工 程 局 竞 标 抽
签。

曹观友（右4）见证林有文（右3起）和再拉尼，签署有关威北峇眼亚占土地征用及填海计划的附加合约。
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适逢开斋节，槟城南部渔民服务中心派发佳节物品，包括
竹筒饭、仁当咖喱等给60户家庭。受惠家庭分别来自峇东海
滨和甘榜宾再渔民和居民。

与各族渔民共庆佳节已成南部渔民服务中心（PPSN）的例
常活动，旨在维持彼此的友好关系。

槟州贸易、工业与企业发展事务行政议员拿督阿都哈林
兼峇都茅州议员于活动上致词时说，槟州政府注重渔民的福
祉，为此在渔民社区落实各项有利于渔民的举措，包括提升
位于峇六拜河岸的渔民码头，即峇都海滨和甘榜宾再码头的
基设。

“此提升计划属于社会影响管理计划（SIMP）的其中一个
项目。州政府估计在今年下半年动工。我们希望通过渔民码
头提升计划，提供更多便利给渔民。”

他表示身为当地人民代议士，他会确保渔民的命运受保
护。同时，他也希望有兴趣继续当渔民的渔民后代，能继续
为渔业贡献。

当天的出席者包括峇六拜州议员阿斯鲁、SRS Consortium
有限公司项目副总监阿兹米、乡社委会代表等。

接受度大有提升
槟岛南部人逐渐认同南岛计划

槟岛南部人逐渐认同南岛计
划！

根 据 南 岛 计 划 环 境 评 估
报 告 （ E I A ） 中 的 社 会 影
响评估（SIA- Social Impact 
Assessment）研究显示，南部
社区和渔民对南岛计划的接受
度从原本2019年的51.1%，增至
79.1%

由 城 市 规 划 顾 问 公 司 S A 
Planning Services和工程顾问公
司DNA共同进行的研究指出，
截至今年1月份，他们访问了
314名渔民，其中74.8%的渔民
表示认同南岛计划；同时也访
问了450名居民，表态支持南
岛计划的人则占82.3%。

槟州基设机构首席执行员拿
督斯里法立占针对上述研究数
据表示这是州政府、南部渔民
服务中心（PPSN）和工程交付
伙伴SRS Consortium有限公司
积极参与当地居民和渔民的成
绩。居民和渔民都获得明确的
讯息，也了解发展的重要性。

他说，州政府也已陆续落实
去年所宣布的社会影响管理计
划（SIMP），已确保居民和渔
民在南岛计划中受惠。

拥有25年经验的SA Planning 
Services城市规划师赛夫说，居
民和渔民对南岛计划的接受度
已提高，也显示出他们已了解
发展项目对槟州经济发展与人
民福祉的重要性。“他们已从
渔民服务中心获取更多有关项
目发展的资讯，同时,他们也
看到社会影响管理计划，除了
能让渔民本身受惠外，也能让
他们的孩子受惠，比如教育机

会。”
他说，2019年的社会影响评

估人民与渔民接受度相对比较
低，主要是当时州政府还没拟
出社会影响管理计划。“这轮
的社会影响评估研究所涉及的
渔民也相对比2019年多出114
人”

根据渔业局资料统计，在南
岛计划范围内的渔民人数多达
952人，他们分别来自9个渔民
单位，即美湖、公巴、双溪峇
都、峇东滨海、浮罗勿洞、瓜
拉双溪勿弄、斯里惹雅、峇都
茅和直落登布育。

SIA随机集民意  渔民提担忧
赛夫说，他们这次以随机方

式采集民意。渔民此次的配合
度很高，他们相信州政府是真
心要帮助他们。

他说，采集民意期间所提问
的基本问题包括环境、渔船水
道、基设、道路和排水系统、
安全和污染、侵蚀、水灾、海
上交通、水位上升、工地安全
和屋价上涨。同时，他们也针
对渔民日常作息发问，比如每
日出海捕鱼、对南岛计划的看
法 、 项 目 好 处 和 对 渔 民 的 影
响、工作机会和商机等。

他 说 ， 渔 民 的 提 问 则 周 旋
在他们所获取的资讯不正确、
生计受影响、捕鱼范围缩小、
捕鱼的安全和渔船影响。“渔
民担心在填海工程进行期间，
重型工程船只会影响他们的安
危；他们也担心填海影响鱼产
量，导致他们必须到更远去捕
鱼。”

缓解措施护渔民利益
然 而 ， 赛 夫 补 充 ， 环 境 评

估报告缓解措施已表明会确保
填海和建筑工作在受控之下进
行。“根据我的研究经验，至
今不曾拥有如南岛计划般专门
为渔民利益，而拟出的完整缓
解措施计划。”

他认为，南岛计划完整的缓
解措施计划能成为一个例子，
以确保在填海工程期间，渔民
日常作息依旧。“渔民过去一
直抗拒填海计划，主要因为不
曾拥有缓解措施计划，导致他
们认为渔民利益被典当。”

槟 州 政 府 已 在 社 会 影 响 管
理计划下移交首批特惠金，即
500令吉给已在该计划下登记
的渔民。今年3月，州政府也
宣 布 成 立 南 部 社 区 合 作 社 ，
为 社 员 （ 南 部 渔 民 、 居 民 和
商 家 ） 提 供 额 外 收 入 、 工 作

机会和商机；今年4月，9名渔
夫已在社会影响管理计划下，
报名海员课程，并已完成海事
局的口试，取得海员合格证书

（COC），能在马来西亚海
域里开总吨位低于500吨的船
舶，在南岛计划开工后，还能
载工程员工和各工具。

阿都哈林：料下半年动工    
提升峇六拜河岸渔民码头

南部渔民服务中心开斋节庆典出席者合影。

槟州政府于2021年宣布落实社会影响管理计划，右起第一副首长拿督扎基尤丁及槟州基设机构首
席执行员拿督斯里法立占。

社会影响评估专员采集民意。
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峇 都 兰 樟 区 州 议 员 王 耶
宗 表 示 ， 其 选 区 巴 刹 及 学
校 增 设 4 台 自 动 体 外 除 颤 器
（AED），以冀为民众争取
黄金救援4分钟，增加患者获
救几率。

这4台AED分别安装在日落
洞巴刹、大路后巴刹、峇都
兰樟巴刹及恒毅中学。

“这4个地点的自动体外除
颤器都可供公众使用，目前
槟 岛 共 有 1 6 0 台
AED， 安 装 在 各
个 策 略 性 地

点。”
他是前往日落洞巴刹巡视

时这么指出。

王耶宗拨款协助装置
他透露，本身拨款协助其

中两所巴刹安装有关仪器，
每架机器为8800令吉，希望这
些自动体外除颤器能够在关
键时刻发挥作用，保障民众
生命安全。

“另外两台分别由恒
毅及槟岛市政厅各自

购买， 希 望

青 年 们 的 思 想 ， 想 象 力 和
活 力 ， 对 社 会 持 续 发 展 是 至
关 重 要 的 。 槟 城 青 年 发 展 机
构(PYDC)和UNIMY联合举办
2022年槟城电子竞技锦标赛，
欢迎全马青年参与比赛。

槟 城 青 年 及 体 育 委 员 会 主
席孙意志行政议员在记者会上
指出，一个国家不能够没有青
年。而我们的电竞青年是能够
带 来 社 会 转 型 ， 提 升 现 有 电
竞社会的情况。此外，国家是
需要电子竞技玩家的参与, 除
了达成目标也同时引领国家前
进。

“这次锦标赛也是州政府给
予我们青年在电子竞技发展上
的贡献,承诺、努力和卓越表
现的认可。”

公开予15至35岁青年参加
2022年槟城电子竞技比赛

共有三场不同的比赛，分别是 
FIFA22、Valorant 和 Mobile 
Legend  Bang Bang (MLBB)。 

Valorant 和 MLBB 各别有 32 
支队伍，FIFA22 则有 32 名参
赛者，这 3 场比赛总共有 352 
名参赛者，仅公开给 15 至 35 
岁的马来西亚青年参加。

更 振 奋 人 心 的 是 ， 总 奖 金
高达 6200令吉。所有的比赛
都将在线上举行。

想 要 加 入 的 玩 家 可 以 扫 描
海 报 的 二 维 码 或 点 击 以 下 链
接：

• Mobile legend Bang 
Bang：ht tp s : // fo rms . g l e/
fkRFh3viKGHwuJHd6

• Valorant：https://forms.
gle/PSRTZqvF1gJP8PDx8

• FIFA22：https://forms.
gle/7am9p4sDDHnmbBKRA

这 场 电 子 竞 技 活 动 除 了 提
高 青 年 醒 觉 和 知 识 外 ， 让 青
年 参 与 电 子 竞 技 社 区 ， 彼 此
链 接 讨 论 与 电 子 竞 技 相 关 的
话题。

然 而 ， 这 次 锦 标 赛 不 只
限 于 槟 城 的 青 年 ， 也 开 放 给

全 马 来 西 亚 的 青 年 。 欢 迎 青
年 踊 跃 参 与 ， 这 不 仅 是 相 互
竞 争 ， 而 且 青 年 能 够 互 相 交
流、分享经验和扩展人脉。

诚邀玩家参与将在 2022 年 

6 月 18 日和 2022 年 7 月 2 
日, 早上9时至下午日早上9
时至下午6 时, 通过线上举办
的2022 年槟城电子竞技锦标
赛 ， 尽 情 享 受 、 锻 炼 和 发 现

自己的兴趣。
欲知更多详情，可联系 Mr. 

Aidil，017-517 6162 或发送电
子邮件至fadilah@pydc.com.
my。

2022年槟城电子竞技锦标赛
孙意志: 电竞青年可带动社会转型

峇都兰樟区巴刹及学校

安装AED保障民众生命安全

市政厅可以鉴定更多
地方放置AED，让槟
岛的公共卫生安全设
施再跃进。”

乔治市社区紧急
救护队主席王瑞仁
指出，槟岛许多地

点已经有上述仪器，
因此，其团队未来也会

陆续举办训练课程，让更多人
学习相关知识。

“很多紧急事件就发生在我
们身边，在等候急救队来的期
间，身边的人就是救命稻草，
超过4分钟没施救，每浪费1分
钟救援机会就少了10％。”

因此，他希望更多人前来学
习急救知识，以防患于未然。

其他出席者包括大路后巴刹
公会主席张钦海、乔治市社区
紧急救援队副主席林添忠、日
落洞万山贩商公会署理主席许
世平、大路后乡村社区管理委
员会主席蔡光明。

王耶宗（右三）移交
AED给许世平（左二）
，由张钦海（左一起）
、蔡光明、张钦海及林
添忠陪同。

AED安装在日落洞巴刹墙上。
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槟州首席部长曹观友说，社会发展
不能单靠政府，还需民间配合和非政府
组织的共同努力，才能打造更美好的槟
城。

他是出席积善扶助社成立19周年纪
念暨筹募慈善活动会所基金慈善晚宴上
说。

“身为亲社会主义的政党，我们必须
确保平衡发展，贫富悬殊的鸿沟也必
须获得关注，因此在章瑛和彭文宝行
政议员的协助下，州政府积极关注此议
题。”

他说，槟州政府希望与非政府组织
的配合下，向低收入及弱势群体献出爱
心，让他们在槟州发展的前提下，不会
感到被边缘化。

赞扬积善扶助社推动公益
首长说，积善扶助社是大山脚非常

活跃的慈善团体，成立至今一直都积极
推动社会福利、文教和慈善公益活动，
为有需要的人伸出援手。

“希望在该社的领导与理事们、大山
脚的人民与企业，以及配合国州市议员
及政府的合作下，可以看到大山脚社会
发展平衡。”

他也希望私人领域、私人企业和民
间组织能继续致力配合和支持，推广更
多惠及社会弱势的慈善活动，齐心协力

打造槟城美好将来。
“我也感谢疫情期间，大山脚区人

民，以及Vangohh酒店和积善扶助社，
助力政府致力推广疫苗接种计划，除了
设立疫苗接种中心，三个月内也为民众
接种近10万剂疫苗，全力支持政府的抗
疫工作。”

王塘荃：疫情期间投入抗疫工作
梵高酒店GTM集团首席執行员兼工

委会主席王塘荃说，感谢积善扶助社全
体理事与会员19年来的默默付出，为本

区慈善公益事业做出贡献。
“尤其疫情期间的抗疫工作，为本社

慈善事业写下辉煌的一页，当中，梵高
酒店也承担社会企业责任, 毅然投入全
国抗疫工作,主动献议把梵高酒店宴会
厅充作疫苗接种中心(PPV)。

他感谢积善扶助社全体同仁义不容
辞,从去年8 月开始至10月的三个月里面
成功让疫苗接种中心近 10 万剂疫苗，
大大提升威中区的接种率。

“我也在此宣布梵高酒店将拨出5万令
吉，以支持今晚的慈善晚宴。”

罗达新：会员每日捐1令吉行善
积 善 扶 助 社 理 事 会 主 席 罗 达 新

说，积善扶助社於 2003 年成立,是个
非盈利慈善机构, 目前会员人数已有 
900 多人。

“会员们每天1令吉行善的方式，每
月捐献 30 令吉，一点一滴堆沙成塔,
充作慈善用途，近20 年来已援助过
数以万计的弱势群体。”

他 说 ， 积 善 扶 助 社 能 拥 有 今 时 今
日的规模,仰赖於会员们的精诚团结,
坚 守 积 善 行 善 的 理 念 ， 更 重 要 的 是
积 善 扶 助 社 透 明 化 的 账 目 深 获 各 界
好评和信赖，并在 2020年7月1日, 
获 得 我 国 财 政 部 颁 发 豁 免 所 得 税 证
书 ， 所 有 捐 献 者 的 善 款 都 可 获 得 豁
免所得税。

“为了履行企业社会责任，积善扶
助社秉持着“取之社会, 用之社会”的
精神,弘扬中华民族传统的美德，积
极 承 担 社 会 责 任 ， 帮 助 社 会 各 族 有
需要帮助的人。”

首长拨款3万以示支持
大 会 在 当 晚 慈 善 晚 宴 上 ， 总 共 筹

获 5 2 万 1 8 8 8 令 吉 ， 当 中 包 括 槟 州 首
席部长拨款3万令吉、浩洋食品有限
公司拨款4万令吉，以及Vangohh酒
店拨的5万令吉。

暌违2年，名英祠开放
日《先贤来时路》终于
回归，并锁定7月7日正
式登场，今年更迎来新
主题“Jejak Warisan”，让
更多友族同胞参与，一
起了解世纪前华裔先贤
刚刚踏足这块土地时的
面貌。

槟州宗联委会主席拿
督洪祖殿早前联同槟州
首长政治秘书郑来兴为
上述活动召开记者会时
这么说。

洪 祖 殿 感 谢 志 工 无
私奉献

“ 回 望 名 英 祠 走 过 的
13年旅程，不乏尽力尽
责的志工朋友们及陪他
们在街头摆摊的摊主们，一路相伴。因为有
你们的无私奉献，才能一直延续《先贤来时
路》。大家的付出，就好像一种沉淀，像铺
路石，为我们的子孙可以看见这些属于我们
的文化而铺路。”

郑来兴指出，配合乔治市列入联合国教科
文组织世界文化遗产城名录，在每年7月7日
乔治市入遗日举办的名英祠开放日，今年已
迈入第14个年头。

“宗联委以及传承者多年来坚持举办名英

祠开放日，让槟州人民可以在这个值得纪念
的日子欢聚街头，进行难得的‘时空穿越’。”

也是光大州议员的他，为了让该活动更顺
利进行，他以选区拨款，为该活动拨出1万
令吉。

今年的名英祠开放日，将于7月7日傍晚6
时开始，晚上10时结束，当天将会有一系列
精彩活动，让民众参与及体验，万勿错过。

欲知更多名英祠开放日的活动讯息，可
浏览官方脸书：https://www.facebook.com/
MengEngSoo

需民间及非政府组织配合    
首长: 才能打造更美好槟城

曹观友（中）与主桌嘉宾合影。

（左起）何瑞春，梁景辉，洪祖殿，郑来兴，以及林春煌，欢
迎民众参与名英祠开放日。

位于义福街的名英祠，7月7日举行开放日，欢迎共襄盛举。

名英祠7月7日实体开放      
郑来兴拨款1万令吉支持
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配合母亲节，马来西亚女书画家协
会及环岛画廊于5月份在环岛画廊联
合主办“携手同行-女协5周年会员第
二系列展”

槟州旅游与创意经济委员会主席杨
顺兴在主持开幕时说，马来西亚女书
画家协会的成立，提供更多女性一个
展现艺术和才华的平台。

“目前在艺术领域中，女性占了大
部分，这是一个好的现象，让女性展
现她们的创意、创新及艺术鉴赏能
力。”

他说，现今的时代大多数都是双薪
家庭，因此女性除了在外工作，还需
兼顾家庭大小事，责任更加重大。

“ 母 亲 的 贡 献 并 非 三 言 两 语 可 形
容，为此我非常认可女性的贡献，尤
其是女性艺术工作者。”

另外，他说，为了推广本地艺术，
槟州政府也设立“Senang.art”网站，
是让民众更了解本地艺术家及创意，
同时也让艺术工作者展现作品，以及
相互交流。

26名靓丽阿嫲呈献“精彩阿嬷时装秀”
（Amazing Amah’s Fashion Show）活
力十足，热力四射，为马泰边界宜力
（Gerik）原住民社群筹募5万令吉义款
之余，也提倡乐龄人士秉持活跃与健康
生活，并让母亲节增添意义。

这 项 由 玫 瑰 慈 善 团 体 （ R O S E 
Charities Malaysia）举办的别开生面活
动，今午在槟城温布利圣吉尔斯酒店
（St.Giles Wembley Hotel）热烈上演，
约400人参与其盛,除了引起全场欢呼的
阿嫲走猫步,还有管弦乐队演奏、娘惹
舞蹈等,节目丰富。

槟州首席部长曹观友致词时说, 根
据统计局的数据，2030年时，乐龄人
将占马来西亚总人口的 16%。 未来十
年，60岁以上的槟城人将增加近一倍。 
为了让乐龄人士享有优质生活，有利的
环境非常重要。

“这包括住房、交通、休闲、社会和
社区参与以及终身学习的机会。 要做
到这一点，州政府、社区和民间社会必
须齐心协力，创造出令人愉快生活的有
利环境。”

为此，槟州政府采取多项重要举措，
例如：（1) 激励乐龄人士政策，（2) 为
年轻人、老年人和有需要者提供所需设
施，（3) 与利益相关者合作，采用国际
水准的专业老年护理服务。

首长赞扬玫瑰慈善团体主办全国首
创的“精彩阿嬷时装秀”，让乐龄人动起
来，并符合第2阶段2030愿景所倡议的“
空间营造”（Placemaking Initiatives），

精彩阿嬷时装秀母亲节上演      
首长：槟政府为乐龄人打造优质环境

 “精彩阿嬷时装秀”由26名靓丽阿嫲精彩呈献，热烈欢腾。

女书画家协会呈献会员展    
杨顺兴：让女性展现艺术才华

杨顺兴（中）与女书画家协会成员完成现场作画后合影。

朱绍瑛鼓励更多女性参与艺术界
马来西亚女书画家协会朱绍瑛说，

我们鼓励更多女性，为国内的艺术领
域继续贡献才能。

“女性天生个性细腻，探索深入,温
柔的女性喜欢把情感和理想编写在她
们的作品中,表达了当代人们日常的

生活和节日庆典时的点点滴滴, 为艺
术编章留下宝贵的史记。”

她希望，女书画家们加倍努力，携
手同行，一起拓展和搭建能够施展女
性创作才华的舞台，为国家女性书画
史的研究和确立尊定基础。

开幕仪式当天，共有17名画家现场

挥毫，以不同的花绘出对女性的描绘。
“携手同行-女协5周年会员第二系

列展”共有46位画家参与，共有84个
作品展出。出席者包括环岛画廊馆长
张美芳、新山美学馆策展总监陈宥敏
博士，以及Raffles Fine Art艺术拍卖
公司执行董事拿督云炳坤局绅。

为社会注入活力。

谢松柏：瑰慈善团体激发乐龄
人活力

玫瑰慈善团体主席拿督谢松柏致词
时说,他们全力支持槟州政府倡议的“

槟城2030愿景：重家庭、拥绿地、精
明州、耀全国。”

“ 我 们 积 极 推 广 健 康 活 跃 的 生 活
方 式 ， 鼓 励 乐 龄 人 士 继 续 为 社 会 贡
献。”

吴丽莉感谢各方协助成就活动
筹委会主席吴丽莉致词时,感谢各

单位及热心人士的支持,让这场具有意
义的活动成功举行,造福弱势群体。

与会者包括玫首长夫人陈莲枝、浮
罗池滑区州议员李俊杰等。
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மசேரதாங் மஜயதா - பச�ராங் பிட்ற 
மாநகர கழகத்தின் (எம்.பி.எஸ்.பி) 
முேற்சியில் 'Aspire Seberang Perai' என்்ற 
விகவக பசேலி அறிமுகம் காணகி்றது. 
இது பினாங்கு மாநில அரசு விகவக 
மாநிலமாக  உருமாற்்றம் காணும் 
பகாள்டகடே அட்டேத் துரிதப்�டுத்த 
துடணப்புரிவதாக, வீடடுவசதி, உள்ளாடசி 
மற்றும் மாநகர & கிராமப்பு்ற திட்டமி்டல் 
ஆடசிக்குழு உறுப்பினர, பஜக்டிப் சிங் 
டிகோ நம்பிக்டகத் பதரிவித்தார. 

“பினாங்கு ஒரு சிறிே மாநிலமாக 
இருநதாலும், நாடடிகலகே மிகவும் 
அதிகமான விகவக முேற்சிகடள 
வழிந்டத்தும் மாநிலம் என்�து 
குறிப்பி்டத்தக்கது. 

“இநத ஜூன் மாதத்திற்குள் பினாங்கில் 
100 விகவக முேற்சிகடள உருவாக்க 
இலக்கு நிரணயிக்கப்�ட்டது. ஆயினும் 
எம்.பி.எஸ்.பி இதுவடர 102 விகவக 
முேற்சிகடள எடடியுள்ளது,” என்று விகவக 
பசேலியின் அறிமுக  விழாவில் ்டத்கதா 
பகராமாட சட்டமன்்ற உறுப்பினருமான 

புக்கிட் மெர்தாஜதாம்  - பச�ராங் பிட்ற 
மாநகர கழகம் (எம்.பி.எஸ்.பி) ஜூன் மாதம் 
பதா்டங்கி, ஒவபவாரு புதன்கிழடமயும் 
�ண்டார ப�ர்டா, புக்கிட பமரதாஜாமில் 
உள்ள அதன் கட்டண கவுன்்டரகளில் 
பராக்கமற்்ற �ரிவரத்தடன தினமாக 
மாற்்ற இணக்கம் பகாள்கி்றது.

இம்மாநகர கழகம் டிஜிட்டல் 
மேமாக்கல் முேற்சிடேக் கருத்தில் 
பகாணடு இதடன அமல்�டுத்துவதாக 
அதன் கமேர ்டத்கதா அசார அரஷாத் 
கூறினார.

மற்றும் ‘TnG e-wallet’ க�ான்்ற டிஜிட்டல் 
பசேலி கதரவுகளில் ஒன்ட்ற �ேன்�டுத்த 
அறிவுறுத்தப்�டுகி்றாரகள்.

 “சுமூகமான பசேல்�ாடட்ட உறுதி 
பசயவதற்காக நாங்கள் �ல்கவறு 
கிகோஸ்க்கடள வழங்க முன்வருகிக்றாம்.

"பராக்கமற்்ற �ரிவரத்தடனப் �ற்றி 
அறிோத தரப்பினர மற்றும்  மூத்த 

பஜக்டிப் விளக்கமளித்தார. 
கமலும், இநத பசேலிடே அறிமுகம் 

பசயே ஊராடசி மன்்றத்திற்கு இடண 
வழிந்டத்துனராக திகழ்நத Tetuan Pro 
Office Solution நிறுவனத்திற்கும் தனது 
�ாராடடுகடளத் பதரிவித்தார. 

முன்னதாக, எம்.பி.எஸ்.பி கமேர ்டத்கதா 
அசார அரஷாத், 2021 ஜூன்,6 அன்று, 
மக்களு்டன் பதா்டரபு பகாள்வதற்கும் 
நிடலோன வருவாய ப�றுவதற்கும் 
ப�ாருத்தமான வழிமுட்றடே உருவாக்க 

எம்.பி.எஸ்.பி ''Aspire Seberang Perai' எனும் புதிய மசயலிணய ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர மஜக்டிப் சிங் 
டிபயதா ெற்றும்  எம்.பி.எஸ்.பி பெயர ்தப்தா அசதார அர்தாத அறிமுகம் மசய்னர. 

ஜூன் ேோதைம் முதைல்  ஒவ்வோரு புதைன்கிழ்ேயும் 
்�ோக்கேறற ்பரிவர்ததை்ை அேைோக்கம்

குடிமக்கள் கட்டணம் பசலுத்துவதற்கு 
ஒரு சி்றப்பு கவுண்டர பசேல்�டும்," என்று 
அவர எம்.பி.எஸ்.பி கவுன்சில் கூட்டத்தில் 
இவவாறு கூறினார.

கமலும், எம்.பி.எஸ்.பி வணிக 
உரிமங்கடளப் புதுப்பித்தல்; மதிப்பீடடு 
வரிக்கான ப�ேர மற்றும் அஞசல் 
முகவரி மாற்்றம்; நாய உரிம விணணப்�ம்; 
ஊனமுற்க்றார வாகன ஸ்டிக்கர விணணப்�ம்; 
�தாடக ஸ்டிக்கர விணணப்�ம், எம்.
பி.எஸ்.பி விடளோடடு வளாக முன்�திவு, 
மதிப்பீடடு வரி பசலுத்துதல் மற்றும் பி்ற 
பதா்டரபுட்டே கசடவகடளயும் இடணே 
வழி கட்டணம் பசலுத்தலாம் என்று அசார 
கூறினார. 

“இநத பராக்கமற்்ற �ரிவரத்தடன 
முேற்சிோனது கவுன்சிலின் �ாதுகாப்�ான 
மற்றும் சி்றநத கசடவகடள உறுதி 
பசயவதற்கான அம்சமாக கருதப்�டுகி்றது.

"பச�ராங் பிட்ற 
குடியிருப்�ாளரகளிட்டகே இடணேம் 
மற்றும் �ணமில்லா �ரிவரத்தடனகள் �ற்றிே 
விழிப்புணரடவ ஏற்�டுத்த விரும்புகிக்றாம்," 
என்று அவர கூறினார.

தற்க�ாது �ரவிவரும் டக, கால் மற்றும் 
வாய கநாய (HFMD) குறித்து, பச�ராங் 
பிட்றயில் உள்ள மக்கள் விழிப்பு்டன் 
இருக்குமாறும், அவரகளின் சுற்றுப்பு்றத்தில் 
சுகாதாரமான சூழடல உறுதி பசயயுமாறும் 
அசார வலியுறுத்தினார.

“இத்திட்டம்  ஜூன்,1 ஆம் கததி  முதல் 
பதா்டங்கப்�ட்டது. அன்ட்றே தினத்தில் 
பராக்கப் �ணம் �ேன்�டுத்தப்�்டாது.

“எம்.பி.எஸ்.பி கட்டண 
கவுன்்டரகளுக்குச் பசன்று, தங்கள் 
�ரிவரத்தடனடே கமற்பகாள்ள விரும்பும் 
வாடிக்டகோளரகள் ‘Cyber Counter 
MBSP’, MBSPPay, Jompay, e-boost 

‘Aspire Seberang Perai’ 
புதிய மசயலியின் 
ேயன்ேதாடுகள்

அ. இடணே கட்டண கசடவ.

ஆ. �ேனர சுேவி�ரம் மற்றும் 
கமற்பகாண்ட �ரிவரத்தடனப் 
�டடிேல்.

இ. அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல், வவுச்சர 
கூப்�ன்கள் அல்லது பவகுமதிப் 
புள்ளிகடளக் குவித்தல் 
க�ான்்ற வடிவங்களில் ‘Aspire 
Seberang Perai’ பசேலி மூலம் 
பராக்கமற்்ற �ரிவரத்தடனடேச் 
பசயயும் �ேனரகளுக்கு 
பவகுமதி பகாடுத்தல்.

ஈ.  அணடமே எம்.பி.எஸ்.பி
 அடமப்புகளு்டன் 

ஒருங்கிடணத்தல்.

உ. பச�ராங் பிட்ற சுற்றுப்�ேண 
இ்டங்கள், உணவகம், வரலாறு 
மற்றும் �ல உள்ளன.

ஊ. எம்.பி.எஸ்.பி பதா்டர�ான 
ககள்விகடளக் கட்டம் 
கட்டமாக ககடக கராக�ா 
அடமப்பு.

எ.  �ல்கவறு அறிவிப்பு, விளம்�ரம், 
மற்றும் விளம்�ர காடசிகள் 
இ்டம்ப�றுதல்.

ஒரு பசேலாக்க அடமப்ட� அவரது 
நிரவாகம் அடமத்ததாகக் கூறினார.

"எம்.பி.எஸ்.பி இல் வருவாய கசகரிப்பின் 
நிரவாகத் தரம் மற்றும் எம்.பி.எஸ்.பி கீழ் 
பசேல்�டும் துட்றகளில் பராக்கமற்்ற 
�ரிவரத்தடனடே கமம்�டுத்தும் 
கநாக்கத்திற்காக இநத அடமப்பு  
அதன் முேற்சிகடள அட்டோளம் 
காணவும், மதிப்�ாயவு பசயேவும் மற்றும் 
தீரவுக்காணவும் நிறுவப்�ட்டது," என்று 
அவர விளக்கமளித்தார. 

எம்.பி.எஸ்.பி 
பெயர ்தப்தா 
அசதார அர்தாத. 

பினதாங்கில மரதாக்கெற்ற ேரி்வரத்ணன ஊக்குவிக்கப்ேடுகிறது (பகதாப்புப் ே்ம்).

எம்.பி.எஸ்.பி 
''Aspire Seberang Perai' 
எனும் புதிய ்�யலி
அறிமுகம்
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ஜதாரச்்வுன் - பினாங்கு மாநகர 
கழகம் (எம்.பி.பி.பி) தற்க�ாது தீவில் 
உள்ள இஸ்லாம் அல்லாத வழி�ாடடு 
தலங்களுக்கான கட்ட்டடமப்பு குறித்து 
பிரத்திகேக வழிகாடடிகடள உருவாக்கும் 
�ணியில் ஈடு�டடுள்ளது.

எம்.பி.பி.பி கவுன்சிலரான ஜான் ஓஹ் 
சின் ஹ்வா கூறுடகயில், அக்கழகம் 
பினாங்கு ஹாரமனி டமேத்து்டன் 
அல்லது HARMONICO உ்டன் இடணநது 
உள்ளூராடசி நிரவாகத்தில் உள்ள 
இஸ்லாம் அல்லாத வழி�ாடடு தலங்கள் 
பதா்டர�ான கூடுதல் தகவல்கடளப் 
ப�்றப்�டும், என்்றார.

"தற்க�ாடதே திட்டமி்டல் கட்டத்தில், 
மாநிலத்தில் உள்ள இஸ்லாம் அல்லாத 
வழி�ாடடு தலங்கள் �ற்றிே முழுடமோன 
தகவல்கள் எங்களி்டம் (எம்.பி.பி.பி) 
இல்டல.

"இருப்பினும், eRIBI அடமப்பின் மூலம் 
HARMONICO உ்டனான ஒத்துடழப்பில் 
எம்.பி.பி.பி இஸ்லாம் அல்லாத வழி�ாடடு 
தலங்களுக்கு உதவுவதற்கு குறிப்�ாக 

நிட்றவு மற்றும் இணக்கச் சான்றிதடழப் 
ப�றுவதற்கு(CCC) துடணபுரியும்.

"தீவில் இன்னும் குட்றநதது 100 
இஸ்லாம் அல்லாத அல்லது RIBI வழி�ாடடு 
தலங்கள் உள்ளன என்று கணிப்புகள் 
கண்டறிநதுள்ளன. அடவ இன்னும் 
நிட்றவு மற்றும் இணக்கச் சான்றிதடழப் 
CCC ப�்றவில்டல.

"இநதப் பிரச்சடனக்குக் கூடுதல் 
கவனம் பசலுத்தப்�டடு சி்றநத 
தீரடவக் காண கவணடும். ஏபனனில், 
உள்ளூராடசி அடமப்�ான எங்களுக்கு 
(எம்.பி.பி.பி) கட்ட்டங்கள் பதா்டர�ான 
வி்டேங்கடள நிரவகிப்�தற்கான அதிகாரம் 
வழக்கப்�டடுள்ளது,” என்று எம்.பி.பி.பி 
சநதிப்புக் கூட்டத்தில் அவர கூறினார.

கமலும், எம்.பி.பி.பி  கமேர ்டத்கதா 
இயூ துங் சிோங்; மாநகரச் பசேலாளர 
இராகஜநதிரன்; கவுன்சிலரகள் மற்றும் 
பதா்டரபுட்டே துட்றத் தடலவரகள் 
கலநது பகாண்டனர.

கமலும் கருத்து பதரிவித்த சின் 
ஹ்வா, எம்.பி.பி.பி வழிகாடடிகடள 
உருவாக்குவதில் அடிப்�ட்டக் கூறுகள் 
கருத்தில் பகாள்ள கவணடும். 

"அவற்றில், சம்�நதப்�ட்ட இஸ்லாம் 
அல்லாத வழி�ாடடு தலங்கள், சங்கப் �திவுத் 
துட்றயின் (ROS) கீழ் ஓர அடமப்�ாகப் 
�திவு பசயேப்�்ட கவணடும்.

"இநத  விணணப்�த்தில் �திவுச் 
பசயே இஸ்லாம் அல்லாத வழி�ாடடுத் 
தலங்கள் பசாநத நிலத்தில் அல்லது 
ஆக்கிரமிக்கப்�ட்ட நிலம் என்்றால் அதன் 
நில உரிடமோளரி்டமிருநது சட்டப்பூரவ 
அனுமதிடேப் ப�றுவது அவசிேமாகும்.

"சுருக்கமாக, இத்திட்டம் சட்ட ரீதியில் 
இருநது அதன் தாக்கங்கள் ஒவபவாரு 
மட்டத்திலும் ஆராேப்�டடு �ரிசீலிக்கப்�்ட 
கவணடும்.

பதா்டரபுட்டே வழிகாடடிகடள 
உருவாக்குவதில் எம்.பி.பி.பி எதிரபகாள்ள 
�ல சவால்கள் உள்ளன, என்றும் அவர 
கூறினார.

eRIBI அடமப்பின் மூலம் ப�்றப்�டும் 
தகவல்கள், எதிரகாலத்தில் இஸ்லாம் 
அல்லாத வழி�ாடடு தலங்கள் பதா்டர�ான 
பிரச்சிடனகடளத் தீரப்�தற்கான 
வழிகாடடிகடள உருவாக்க உதவும் என்று 
நம்பிக்டகத் பதரிவித்தார. 

எம்.பி.பி.பி RIBI வழி்போடடு 
தைைங்களின் கட்ட்ட்ேபபு 
வழிகோடடிகள ்பரிந்து்�

பினதாங்கு ெதாநகர கழக கூட்்ததில RIBI ்வழிேதாட்டுத ்லங்களின் கட்்்ணெப்பு ்வழிகதாட்டிகள் 
அணெக்கப் ேரிந்துணரக்கப்ேடுகிறது.

ேோணவர்களின் கல்வி ரேம்்போடடுக்கு 
இைவ� பி�ததிரயக வகுபபு

ெதாை்வரகள் இல்வச ஆங்கில ேதா்ப் 
பிரததிபயக ்வகுப்பில ேங்பகற்றனர.

்தாமசக் குளுபகதார - குட்றநத 
வருமானம் ப�றும் குடும்�ங்கடளச் 
கசரநத பி40   மாணவரகளின் கல்வி 
கமம்�ாடட்டக் கருத்தில் பகாணடு வ்ட 
மாநில சிடகேலங்கார சமூகநல இேக்கம் 
(NIHWAN) தாபசக் குளுககாரில் இலவச 
பிரத்திகேக வகுப்புகள் பதா்டங்கியுள்ளது.

இநத வரு்ட ஏப்ரல் மாதம் பதா்டங்கி 
இலவச பிரத்திகேக வகுப்புகள் 
பதா்டங்கப்�டடுள்ளது என அதன் இேக்கத் 
தடலவர புவகனஸ்வரன் பதரிவித்தார. 

“குட்றநத வருமானம் பகாண்ட 
குடும்�ங்கடளச் கசரநதவரகளுக்கு 
அவரகளின் இனம் மற்றும் மதப் 
பின்னணிடேப் ப�ாருட�டுத்தாமல் 
அவரகளின் கல்வி வளரச்சிக்கு உதவும் 
வடகயில் அடனத்து இனத்டதச் கசரநத 
6 ஆம் ஆணடு மாணவரகளுக்கும் ஆங்கில 
�ா்டத்திற்கான இலவச பிரத்திகேக வகுப்பு 
பதா்டங்கியுள்களாம். 

“மாணவரகளுக்குத் கதடவோன 
அடனத்து கற்்றல் புத்தகம், குறிப்புகள் 
பகாடுக்கப்�டுகி்றது. 

அவரகள் தங்கள் எழுது ப�ாருடகடள 
மடடுகம பகாணடு வர கவணடும்.

“உள்ளூர �ள்ளி ஆசிரிேர ஒருவரின் 
தன்னாரவ அடிப்�ட்டயில் மாணவரகளுக்குப் 
�ா்டம் க�ாதிக்கி்றார. 

“அடுத்து, 5 ஆம் ஆணடு மற்றும் 5 
ஆம் �டிவம்  மாணவரகளுக்கும் இலவச 
பிரத்திகேக வகுப்புகள் ந்டத்தப்�டும். 
அகதகவடளயில், மாணவரகள் கதசிே 
பமாழி மற்றும் சீன பமாழியிலும் 
(மாண்டரின்) புலடமப் ப�்ற கூடுதல் 
வகுப்புகடளயும் ந்டத்த திட்டமிடடுள்களாம்.

தாபசக் குளுககார �குதியில் உள்ள 
மாணவரகளுக்கு அவரகளின் கல்வியின் 
கமம்�ாடடுக்கு  உதவுவடத நாங்கள் 
இலக்காகக் பகாணடுள்களாம்,” என்று 

புவகனஸ்வரன்  தாபசக் குளுககாரில் 
உள்ள தாமான் ஹாஜி அஹ்மத் ஜமீலில் 
உள்ள இேக்க வளாகத்தில் முத்துச் 
பசயதிகள் நாளிதழுக்கு அளித்தப் 
க�டடியின் க�ாது இவவாறு கூறினார.

இலவச பிரத்திகேக வகுப்புகடள 
ஆரம்பிக்கும் எணணம் தனது மட்றநத 
சககாதரர எஸ்.மணிகண்டனின் 
உத்கவகத்தால் பதா்டங்கப்�ட்டது.

அவர வசதிக் குட்றநத ப�ாது 
மக்களுக்கு உதவுவடத எப்க�ாதும் 
விரும்பிேதாக புவகனஸ்வரன் கமலும் 
கூறினார.

“நாங்கள் இங்கக பி்றநது வளரநததால் 
தான்  தாபசக் குளுககாரில் வகுப்புகடளத் 
பதா்டங்க  இணக்கம் பகாணடுள்களாம்.

“எதிரகாலத்தில் வ்ட மாநிலங்களான 
பக்டா, க�ராக் ஆகிே �குதிகளிலும் 
இலவச பிரத்திகேக வகுப்புகள் 
அடமக்கவும்  திட்டமிடடுள்களாம்,” என்று 

அவர கூறினார.
புவகனஸ்வரனின் கூற்றுப்�டி, NIHWAN 

இேக்கம் 2021 இல் நிறுவப்�ட்டது. இநத 
இேக்கம் பினாங்கு, பக்டா, ப�ரலிஸ் 
மற்றும் க�ராக் ஆகிே வ்ட மாநிலங்கடள 
உள்ள்டக்கிேது. இதில் பமாத்தம் 
400 சிடகேலங்கார நிடலேங்கள் 

இ்டம்ப�றுகின்்றன. 
“இநத இேக்கம் 

சி ட க ே ல ங் க ா ர த் 
துட்றயில் உள்ள 

எங்கள் உறுப்பினரகளின் சமூகநலடனக் 
கவனித்துக்பகாள்வது மடடுமின்றி,  வசதிக் 
குட்றநத ப�ாது மக்களின் சமூகநலன் 
�ாதுகாப்�தற்கும்  க்டடமப்�டடுள்களாம்.

“இநத இேக்கம் அதிகாரப்பூரவமாகத் 
பதா்டங்கப்�டடு குறுகிே காலம் 
என்்றாலும் �ல சமூகத் பதாணடுகள் ஏற்று 
ந்டத்தியுள்ளது.

“இதுவடர இநத இேக்கத்தின் 
கீழ் இரத்த தான முகாம், ஈமச்ச்டங்கு 
பசலவினங்களுக்கு நிதியுதவி மற்றும் 
இலவச பிரத்திகேக வகுப்புகள் ஏற்று 
ந்டத்துகி்றது. 

“அதுமடடுமின்றி, 2021 ஆம் ஆணடு 
அமலாக்கம் கண்ட  ந்டமாட்டக் 
கடடுப்�ாடடு உத்தரவின் க�ாது நாங்கள் 
கதடவப்�டு�வரகளுக்கு உணவுக் 
கூட்டகடள விநிகோகித்கதாம். கமலும், 
2021 டிசம்�ரில் பவள்ள நிவாரணப் 
�ணிகளிலும் �ங்ககற்க்றாம்,” என்்றார.

அணடமயில் , NIHWAN இேக்க 
உறுப்பினரகள் புவகனஸ்வரன் தடலடமயில், 
முதல்வர கமதகு சாவ  பகான் இகோவ 
அவரகளின் அலுவலகத்திற்கு மரிோடத 
நிமித்தம் வருடக கமற்பகாண்டனர.  அநத 
சநதிப்பின் க�ாது இநத இேக்கத்தின் 
சமூகநலத் பதாணடுகளில் குறிப்�ாக 
இலவச  பிரத்திகேக வகுப்பிற்கு தனது 
�ாராடடிடனத் பதரிவித்தார. 

கமலும், இநத உன்னத முேற்சி 
மற்றும் பி்ற பதாணடு �ணிகள் 
பசேல்�டுத்த  நிதியுதவி வழங்கவும் 
ஒப்புதல் பதரிவித்தார. NIHWAN இேக்க 
சார�ாக மாநில முதல்வருக்கு நன்றிக் 
கூ்ற க்டடமப்�டடுள்களன். 

இநத இலவச பிரத்திகேக வகுப்பில் 
கலநது பகாள்ள விரும்பும் மாணவரகள் 
NIHWAN இேக்கத் தடலவர புவகனஸ்வரன் 
+60 19-514 1021 பதா்டரபுக் பகாள்ளவும்.

NIHWAN இயக்கத ்ணல்வர 
பு்வபனஸ்்வரன் அணணெயில 

ந்த்ப்ேட்் சமூகநல 
ம்தாணடுகணைக் கதாணபிக்கிறதார. 
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ெதாநில இரண்தாம் 

துணை மு்ல்வர 

பேரதாசிரியர 

ே.இரதாெசதாமி அ்வரகள் 

கபைசன் எழுதிய 

'ெணணில உதித் 

சூரியன்' எனும் நூணல 

அதிகதாரப்பூர்வெதாக

ம்வளியீடு மசய்தார.

ேதாகதான் ்தாலதாம் சட்்ென்ற உறுப்பினர சததீஸ் முனியதாணடி
்தாெதான் ேதாகதான் ேதாலரப்ேள்ளி ஏற்ேதாட்டில நண்மேற்ற ்வரைம் தீட்டும் 

பேதாட்டிணய அதிகதாரப்பூர்வெதாகத ம்தா்க்கி ண்வத்தார.

ெபலசிய சதா்ணன புத்கததில நதாட்டிபலபய 'ேழணெயதான ேலமேதாருள் அங்கதாடி' என்ற ேட்்ம் ம்வன்ற  

பினதாங்கு கதாெதா பேரங்கதாடி நிர்வதாகததினர ெகிழ்ச்சியு்ன் நற்சதான்றி்ணழ கதாணபிக்கின்றனர. 

பினதாங்கு அணனததுலக மநல திருவிழதா ்வருகின்ற ஜூணல ெதா்ததில நண்மேறவுள்ைது.

� ம்லிெதா சட்்ென்ற உறுப்பினர மசரலினதா அப்துல ரஷிட் அதம்தாகுதியின் ஏற்ேதாட்டில நண்மேற்ற இரத் ்தான முகதாமில 
இரத் ்தானம் மசய்்வரகணைப் ேதாரதாட்டினதார.

‘I Love Komtar Walk’ -இல ெதாநில மு்ல்வர பெ்கு சதாவ் மகதான் 
இபயதாவ் உ்ன் 1000-க்கும் பெற்ேட்் மேதாதுெக்கள் கலந்து 

மகதாண்னர.

கண்ப்பேசும் 
ே்ங்கள்

6
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BIRO PENGADUAN AWAM 04-263 6893
SEKRETARIAT KERAJAAN NEGERI 04-262 1957
PBA (PUSAT PANGGILAN 24 JAM)       04-255 8255
KASTAM 04-262 2300
IMIGRESEN 04-250 3419
WCC (Women’s Centre for Change) 04-228 0342
Pusat Perkhidmatan Wanita (Seberang)04-398 8340
EPF 04-226 1000
SOCSO 04-238 9888

JPJ 04-656 4131
04-398 8809

JABATAN PENDAFTARAN 04-226 5161

PENANG GLOBAL TOURISM (PGT)  04-263 1166
TOURISM MALAYSIA 04-261 0058
KERETAPI BUKIT BENDERA 04-828 8880
FERI (GEORGETOWN) 04-210 2363
        ( BUTTERWORTH) 04-310 2377
JAMBATAN PP 04-398 7419
STESEN KERETAPI BUTTERWORTH 04-261 0290

PERSATUAN PERLINDUNGAN  04-829 4046
KANAK-KANAK
CAP 04-829 9511
BEFRIENDERS PENANG 04-281 5161

04-281 1108
PERPUSTAKAAN PP 04-229 8555

Talian Kecemasan & Perkhidmatan Awam

PROGRAM PENGHARGAAN WARGA EMAS/OKU/IBU TUNGGAL/
PROGRAM ANAK EMAS/ PROGRAM RAKAN ANTI KEMISKINAN/ PROGRAM PELAJAR EMAS

POLIS, AMBULANS, BOMBA 999
& PENYELAMAT
DIREKTORI TELEFON 103
OPERATOR ANTARABANGSA 101
HOTLINE MBPP 04-263 7637
ANGKATAN PERTAHANAN AWAM 04-228 9012

TIADA PERGERAKAN, TIADA JANGKITAN!

Saluran Rasmi Kempen Penang Lawan Covid-19

Nama ADUN No Tel/ No Faks
N.26 PADANG KOTA
YAB Chow Kon Yeow
chowkonyeow@penang.gov.my

(T) 04 - 226 0218
(F) 04 - 226 0218

N.03 PINANG TUNGGAL
YB Dato’ Ir. Ahmad Zakiyuddin Abdul 
Rahman

(T) 04 - 575 6526
(F) 04 - 575 6526

N.16 PERAI
YB Prof. Dr. P. Ramasamy
ramasamy@penang.gov.my

(T) 04 - 383 9131
(F) 04 - 383 9131

N.07 SUNGAI PUYU
YB Phee Boon Poh
pheeboonpoh@penang.gov.my;
pheeboonpoh@yahoo.com

(T) 04 - 262 0860
 012 - 480 5495

(F) 04 - 261 8745

N.12 PENANTI
YB Dr. Norlela Ariffin
norlela.ariffin@gmail.com

(T) 04 - 538 2871
(F) 04 - 538 4871

N.15 PADANG LALANG
YB Chong Eng
chong.eng@penang.gov.my

(T) 04 - 530 3028
(F) 04 - 530 3028

N.29 DATO’ KERAMAT
YB Jagdeep Singh Deo
jagdeepsinghdeo@penang.gov.my

(T) 04 - 226 2464
(F) 04 - 227 2464

N.37 BATU MAUNG
YB Dato’ Haji Abdul Halim Hussain
pusatkhidmatn37@gmail.com

(T) 04 - 626 1442
(F) 04 - 626 1442

N.08 BAGAN JERMAL
YB Soon Lip Chee (T) 04 - 331 0163

N.22 TANJONG BUNGA
YB Zairil Khir Johari (T) 04 - 890 3866

N.34 PAYA TERUBONG
YB Yeoh Soon Hin (T) 04 - 827 8868

(F) 04 - 827 8868

N.28 KOMTAR
YB Teh Lai Heng
komtar@dappg.org

(T) 04 - 227 7068
(F) 04 - 227 7068

N.06 TELOK AYER TAWAR
YB Mustafa Kamal
mustafakamal.mkba@gmail.com

(T) 04 - 351 1732

N.09 BAGAN DALAM
YB Satees A/L Muniandy  
n9.bagandalam@gmail.com

(T) 04 - 305 4962

N.11 PERMATANG PASIR
YB Muhammad Faiz Bin Fadzil
faizfadzilamanah@gmail.com

(T) 04 - 521 1106

N.13 BERAPIT
YB Heng Lee Lee
berapit@dappg.org

(T) 017 - 813 3509
(F) 04 - 540 0006

N.14 MACHANG BUBOK
YB Lee Khai Loon 
kllee78@gmail.com

(T) 013 - 399 0519
(F) 04 - 551 1442

N.17 BUKIT TENGAH
YB Gooi Hsiao-Leung
gooihsiaoleung@penang.gov.my

(T) 04 - 507 5001
(F) 04 - 507 5001

N.18 BUKIT TAMBUN
YB Goh Choon Aik (T) 04 - 502 5818

(F) 04 - 506 2138

N.19 JAWI
YB H’ng Mooi Lye
jawi@dappg.org

(T) 04 - 594 1163
(F) 04 - 594 3163

N.20 SUNGAI BAKAP
YB Dr. Amar Pritpal Abdullah
ybadunsungaibakapn20@gmail.com

(T)

N.23 AIR PUTIH
YB Lim Guan Eng 
limguaneng@penang.gov.my

(T) 04 - 829 0614

N.24 KEBUN BUNGA
YB Jason Ong Khan Lee
kebunbunga24@gmail.com

(T) 04 - 826 5451
(F) 04 - 826 5451

N.25 PULAU TIKUS
YB Lee Chun Kit
pulautikuskadun@gmail.com

(T) 04 - 228 5298
016 - 691 2548
016 - 415 2548

N.27 PENGKALAN KOTA
YB Gooi Zi Sen
pengkalankota@dappg.org

(T) 04 - 250 1522
(F) 04 - 250 1523

N.30 SUNGAI PINANG
YB Lim Siew Khim 
limsiewkhim@penang.gov.my

(T) 04 - 657 6630
(F) 04 - 658 6630

N.31 BATU LANCANG
YB Ong Ah Teong
batulancang@dappg.org

(T) 04 - 280 4411
(F) 04 - 280 4422

N.32 SERI DELIMA
YB Syerleena Abdul Rashid
32seridelima@gmail.com

(T) 04 - 659 5611
(F) 04 - 659 5611

N.33 AIR ITAM
YB Joseph Ng Soon Siang
airitam@dappg.org

(T) 04 - 829 9143

N.35 BATU UBAN
YB Kumaresan A/L Aramugam
kumar.harapan35@gmail.com

(T) 04 - 668 1062
(F) 04 - 668 1062

N.36 PANTAI JEREJAK
YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail (T) 04 - 293 7545

(F) 04 - 293 7546

NAMA ADUN No Tel/ No Faks
N.38 BAYAN LEPAS
YB Azrul Mahathir Aziz
ambasegaria.aam@gmail.com

(T) 04 - 649 3976
(F) 04 - 649 3976

N.39 PULAU BETONG
YB Haji Mohd. Tuah Ismail (T) 04 - 866 0214

PENANG CARE SOCIETY (Hotline)
(T) 04 - 291 0123

04 - 642 7777 

DAP PENANG HQ
dappenang@dapmalaysia.org

(T) 04 - 228 8482
(F) 04 - 228 8514

PKR PENANG HQ (T) 04 - 397 0115

NAMA ADUN PEMBANGKANG No Tel/ No Faks
N.01 PENAGA
YB Ustaz Yusni Mat Piah (T)
N.02 BERTAM
YB Khaliq Mehtab Mohd. Ishaq

(T) 013 - 430 6400
(P) 04 - 576 7606

N.04 PERMATANG BERANGAN
YB Nor Hafizah Othman

N.05 SUNGAI DUA
YB Muhamad Yusoff Mohd. Noor

(T)

N.10 SEBERANG JAYA
YB Dr. Afif Bahardin

(T) 04 - 548 4541
(F) 04 - 548 4541

N.21 SUNGAI ACHEH
YB Zulkifli Ibrahim 
n21adunsgacheh@gmail.com

(T)

N.40 TELUK BAHANG
YB Zolkifly Md. Lazim (T)

PEGAWAI PENYELARAS KADUN No Tel/ No Faks
N.01 PENAGA
Aida Yusof Rawa
aidarawa54@yahoo.com

(T) 019 - 338 2668

N.04 PERMATANG BERANGAN
Mohd. Taupek Abd. Rahman
hajifek@gmail.com

(T) 019 - 415 3850

N.05 SUNGAI DUA
Muhammad Fitri Termizi
fitritermizi@amanah.org.my

(T) 011 - 3112 7702
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Bil. Nama Daerah Pejabat / Unit 
Kewarganegaraan

No. Telefon

1. Yeap Choon Keong Timur Laut Penyelia
Bahagian

Kewarganegaraan

Pejabat Bahagian 
Kewarganegaraan Pulau Pinang,

Tingkat 46, KOMTAR

04 - 650 5105

013 - 449 0366

2. K. Velan Barat Daya 018 - 394 4537

3. Lim Zheng Han Seberang Perai
Utara

011 - 1244 7167

4. K. Nirmala Seberang Perai 
Tengah 

017 - 572 0272

5. K. Viknesh Prabu Seberang Perai
Selatan

012 - 693 4786

Nama Telefon

MBSP 04 - 549 7555

Ahmad Rizal Abd. 
Hamid

019 - 464 6696

Ahmad Tarmizi Jusoh 012 - 487 7575

Anuar Yusoff 016 - 461 6390
04 -507 5390

Chee Yeeh Keen 019 - 455 7731

Cheen Goon Hooi 012 - 402 0923

David Marshel a/l 
Pakianathan

019 - 412 3397
04 - 399 6689

Delakan a/l Ratha 
Krisnak

012 - 584 4437

Fahmi Zainol 018 - 232 2502

Galaimani a/l 
Subramnian

012 - 534 1384

Heng Yeh Shiuan 016 - 261 2460

Jeffery Koay Kai Chin 013 - 521 2868

Muhamad Suzuki 
Ahmad

0111 - 1119 4419

Ng Yee Siang 010 - 562 2698

Ngoh Cheng Hai 017 - 979 0933

Noor Azuawati Ahmad 018 - 965 4559

Norly Masitah 
Mohamed Noor

013 - 582 2503

Ong Jing Cheng 012 - 758 3779
016 - 445 5709

Ooi Boon Sheng 016 - 447 8320

Ooi Yong Wooi 016 - 421 1196

Tan Chee Teong 012 - 401 7718

Tan Choo Eng 019 - 448 4344
04 - 323 2679

Teh Chuann Yien 010 - 441 7749

Tharani a/p Kesavan 017 - 450 2431

Zainuddin Mohamed 012 - 479 4200

Nama Telefon

MBPP 04 - 259 2020

Abdul Latif Mohamad 012 - 248 5016

Ahmad Azrizal Tahir 019 - 541 4818

Alan Lim Wei Lun 017 - 343 3995

Dato’ Dr. Shahul Hameed Syed 
Mohamed

017 - 567 0885

Francis a/l Joseph 012 - 474 3321

Haji Mohamed Yusoff 
Mohamed Noor

019 - 413 8114

Hari Krishnan a/l Ramakrishnan 010 - 505 5571

Harvindar Singh a/l Darshan 
Singh

012 - 428 2250

Kaliyappan a/l P. Renganathan 012 - 407 7276

Lee Chee How 012 - 470 3389

Lee Wei Seang 012 - 452 8305

Muhamad Khairul Mohd Ali 012 - 542 0520

Mohd Suhairi Arumugam 
Abdullah

016 - 521 3369

Nurhafiza Huda Idris 017 - 450 5751

Ooh Sin Hwa 012 - 475 1669

Quah Boon Lim 017 - 462 2431

Rodziah Abul Khassim 019 - 319 4840

Rohaizat Hamid 019 - 510 0075

Tan Chiew Choon 019 - 470 4499

Tan Hooi Peng 012 - 498 6212

Tan Seng Keat 012 - 438 6191

Tan Soo Siang 012 - 475 2453

Theng Jie Wey 016 - 418 7108

Wong Yuee Harng 016 - 439 9121
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Story by Riadz Akmal
Pix by Adleena Rahayu 
Ahmad Radzi

WITH the launch of the 
Penang Youth Commit-
tee, the state govern-

ment is showing its commitment 
to empowering youth in the state. 

Chief Minister Chow Kon Yeow 
said the committee was officially 
launched on April 30.

“The state government is 
keen for our youth to have a de-
cisive say and to take a leading 
role in managing public affairs.

“As such, we have set up 
the Penang Youth Committee 
or ‘Jawatankuasa Belia Pulau 

Pinang’ in all the 40 constituen-
cies across the state with the 
appointment of a pioneer batch 
of 400 young men and women 
who will run the show and man-
age their respective youth com-
mittees for the period from May 
1 this year until Dec 31, 2023.

“The whole idea of this youth 
committee is we want our youth 
to discover their hidden talents, 
leadership qualities, enhance 
their level of competitiveness 
and competency and above all, 
to enable themselves to be of 
service to others.

“After all, their involvement 
in community affairs especially 
in youth matters will be a de-

termining factor in the direction 
where the state or the nation is 
heading.

“We also need to acknowl-
edge that the task of nation-
building and the future of our 
country rest squarely on the 
shoulders of our youth as well. 
Thus, this is why such a commit-
tee is important,” Chow said in 
his speech during the one-day 
Pokemon Carnival at 1st Avenue 
Mall in George Town on May 8.

Also present were Komtar as-
semblyman Teh Lai Heng, Pen-
ang State Sports Council (MS-
NPP) director Harry Chai Heng 
Hua, Penang Youth Develop-
ment Corporation (PYDC) gen-

eral manager Dr Gwee Sai Ling, 
1st Avenue Mall project man-
ager Stephen Tan and Penang 
Deaf Association (PDA) presi-
dent Sideek Shahul Hamid.

“It is my sincere hope that 
through such hybrid events 
where players can play and 
compete physically as well as 
virtually from other parts of Ma-
laysia, we can help to connect 
and understand each other, 
and also encourage each other 
to embrace technology and ad-
vance as a nation.

“Through these activities and 
games, you learn and develop re-
al world skills, things like design, 
strategy, hand-eye coordination, 

and communication skills. You 
bond with your fellow team-
mates, your friends and your fel-
low Malaysians.

“At the end of the day, what 
truly matters are the camarade-
rie spirit you form with one an-
other and the soft skills such as 
stress management, problem-
solving and critical thinking that 
you gained through your interac-
tion with others who share your 
interests,” added Chow.

At the end of the pro-
gramme, Chow also donated 
RM3,000 through a mock 
cheque presentation to the 
PDA association which was 
represented by Sideek.

THE winners of the hotel 
art campaign called “Setia 
KARYA” organised by SP Se-
tia, were revealed on May 10 
during the Setia KARYA Hotel 
Art Campaign Winners an-
nouncement ceremony held 
at Setia SPICE Convention 
Centre.

SP Setia deputy president 
and chief operating officer Da-
tuk Seri Koe Peng Kang said 
the competition was held in 
conjunction with the launch of 
the new hotels, Amari SPICE 
Penang and Amari Kuala Lum-
pur.

The Amari SPICE Penang 
and Amari Kuala Lumpur are 
set to open in September.

Koe said the campaign 
would provide a platform for 
local artists who were af-
fected by the lockdowns dur-
ing the Covid-19 pandemic, as 
well as shine the limelight on 
undiscovered talents.

“There are two winners each 
for the top three prizes. The 
first prize winners will receive 
RM12,000 each, followed by 
the second prize winners who 
will receive RM9,000 each.

“The third prize winners will 
be awarded RM7,000 each. 
And a total of 69 consolation 
prizes, each worth RM3,000, 
will be given away.

“A total of 178 artworks 
were submitted by 150 art-
ists of all ages, of which 20 
of these artists are those with 
special needs.

“We will be displaying all 
these art pieces at both Am-
ari SPICE Penang and Amari 
Kuala Lumpur,” Koe said dur-
ing the ceremony.

The first prize winners were 
Lim Tow Tin and Awisa Abdullah 
while second prize went to Yong 
Hui Lin and Arikwibowo Amril.

Third prize went to Dhak-
shini Jeganathan and Raden 
Hisbullah.

The panellists included 
Penang Convention & Exhi-
bition Bureau (PCEB) chief 
executive officer Ashwin Gu-
nasekeran, Penang State Art 
Gallery chairman Lee Khai, 
Island Gallery owner Cheong 
Mei Fong, head of Fine Art of 
Malaysia Institute of Art Liu 
Cheng Hua and Malaysian As-
sociation of Hotels vice-presi-

dent Khoo Boo Lim.
Meanwhile, Chief Minister 

Chow Kon Yeow, who attend-
ed the ceremony, congratulat-
ed SP Setia for providing the 
opportunity for aspiring Ma-
laysian artists to showcase 
their creativity, especially for 
the underprivileged and those 
with special needs.

“Bridging art and hospital-
ity, Setia KARYA has created 
an opportunity for our talents 
to be recognised not only lo-
cally but also to be seen and 
appreciated by travellers from 
around the world.

“With Setia KARYA and the 
reopening of borders leading 
to the opening of the new Am-
ari hotels in September, our 

homegrown talents can now 
be hopeful of having greater 
opportunities to be discov-
ered,” Chow said.

Art campaign’s platform for local art talents

Chow handing over the RM3,000 mock cheque to Sideek (fourth from left) as a donation 
to the Penang Deaf Association.

Art pieces done by artists with special needs. 

Empowering 
youth via 
Penang Youth 
Committee
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COMMUNITY association Per-
satuan Hooi Lam Lian Heong 
Hoay Pulau Pinang has received 
timely aid to upgrade its prem-
ises in Lebuh Presgrave.

Chief Minister Chow Kon Ye-
ow, who is also Tanjong MP, allo-
cated RM15,000 to support the 
association’s upgrading works.

“Religious and cultural val-
ues of a community are some-
thing that should be conserved 

and preserved.
“These values should be 

passed down to the younger 
generation.

“Most residents in this ar-
ea have moved out to other 
townships but the association 
played a pivotal role in holding 
them together as a communi-
ty,” Chow said after presenting 
a mock cheque to the associa-
tion on May 7.

He hoped that the leaders of 
this association would collabo-
rate with other associations to 
contribute to the well-being of 
the community.

Meanwhile, association chair-
man Ong Eng Choon thanked 
Chow for his kind gesture.

Also present during the 
mock cheque presentation 
was Pengkalan Kota assem-
blyman Daniel Gooi.

Shot in the arm for community association

A RELOOK at the rules and 
regulations concerning 
homestays in private con-

dominiums and high-rise apart-
ments in Penang is needed, 
says state executive councillor 
Yeoh Soon Hin.

Admitting that it is a long-
standing issue, Yeoh said 
there is no problem for the 
units to be used for short-
term homestays if they come 
with a commercial title.

The problems, he said, are 
those for residential purposes 
as many complaints have been 
received from local dwellers 
over the nuisance caused by 
the holidaymakers.

“To regulate the homestay, it 
is not tourism per se that is in-

volved as many other agencies 
need to be involved, like Motac 
(Tourism, Arts and Culture Minis-
try), local councils and housing.

“We need to take care of the 
local residents. It is still consid-
ered illegal from the point of law 
(for residential units to be used 
for homestay). Some countries 
have banned Airbnb while some 
have come up with rules to reg-
ulate the short-term stay.

“What we lack in this country 
now are rules and regulations,” 
Yeoh, who is in charge of the 
state’s Tourism and Creative 
Economy portfolio, said in reply 

to reporters’ questions after 
launching the 2022 High Fun 
Penang on May 5.

Yeoh said those units, like 
some of the kampung-style 
homestays regulated by Motac, 
are allowed to operate.

He added that homestay op-
erators using residential units 
created unfair competition for li-
censed hotels that have to pay 
tax and hotel fees.

State Housing, Local Gov-
ernment, Town and County 
Planning Committee chairman 
Jagdeep Singh Deo recently 
reiterated that if unit owners 

want to rent their units out 
to short-term guests or turn 
them into homestay units, 
75% of residents there must 
first agree to it.

He said that while the start-
ing date for the ban on home-
stays in residential units has 
not been decided yet, the state 
government has agreed with 
the plan, based on the numer-
ous complaints from residents’ 
groups at apartments, condo-
miniums and residential neigh-
bourhoods.

On a separate matter, Yeoh 
said many hotels in Penang re-

corded almost 100% occupan-
cy over the Labour Day and Hari 
Raya holidays.

“Some attractions also re-
ceived good business, like back 
to pre-pandemic level. However, 
I still want to say that even 
though we received overwhelm-
ing response during these long 
holidays, we are still not out of 
the woods yet.

“We still need to create 
more synergy and opportu-
nities, especially to attract 
more international tourists to 
sustain our Penang state tour-
ism,” Yeoh said.

Homestay policy under study

THIRTY-TWO merchants are par-
ticipating in the 2022 High Fun 
Penang (HFP), a collaboration be-
tween business entities and JCI 
United Penang, to help stimulate 
Penang’s tourism industry.

The initiative, which is sup-
ported by the state government, 
will see the participation of the 
merchants like cafes, hotels, res-
taurants, museums, and others.

State Tourism and Creative 
Economy Committee chairman 
Yeoh Soon Hin described the 
initiative as timely to assist the 
participating merchants as the 
country is transitioning into the 
endemic stage now.

“It will enable the stakehold-
ers to explore new opportunities, 
strengthen industry resilience, 
and tap into new segments,” 
Yeoh said when launching the 
event on May 5.

“The Penang government 
believes that involvement of 
various stakeholders will be an 
important element to bring in 
more synergy into the state’s 
tourism sector.

“Furthermore, NGOs with a 
variety of resources can play a 

vital role as a platform to bring 
those related parties together 
to overcome the post-pandemic 
effects.

“Penang’s industries will cer-
tainly require time to recover and 
rebound to pre-pandemic levels. 
It is in such times when associa-
tions, agencies and companies, 
regardless of private or public, 
should and could collaborate for 
the betterment of society.”

Also present were Penang 
Global Tourism chief executive of-
ficer Ooi Chok Yan, The Top Pen-
ang general manager K.C. Chew, 
organising chairman Wilson Tan, 
JCI United Penang president Zo-
ey Tang and JCI United Penang 
treasurer Joanne Lee.

Tan said tourism-related in-
dustries need a helping hand to 
recover their businesses.

“All the merchants will pro-
vide 1,000 pieces of cash 
vouchers each to be spent at 
their premises.

“JCI United Penang will com-
pile all the vouchers into a book-
let and sell them at RM89 only 
per book which is worth RM250 
in total.

Timely launch for 2022 
High Fun Penang

(From right) Yeoh, Tan and Tang showing the book 
vouchers that are being sold for RM89 each for the 2022 
High Fun Penang project.

PENANG’s tourism is set to 
benefit after the state was ap-
pointed as one of the official 
sponsors for the Malaysia In-
ternational Travel Mart (MITM) 
Travel Fair 2022.

State Tourism and Creative 
Economy Committee chairman 
Yeoh Soon Hin said they would 
exhibit the diverse faces of 
Penang at the three-day fair to 
be held at Mid-Valley Exhibition 
Centre in Kuala Lumpur from 
July 8 to 10.

The fair, which was not held 
for the last two years due to 
Covid-19, is organised by the 
Malaysian Chinese Tourism As-
sociation (MCTA).

“The MITM Travel Fair, which 

started in 2001, is one of the 
most sought-after travel fairs 
for tour operators, national 
tourism organisations and the 
travel trade.

“This is a chance for Pen-
ang to present itself as a pre-
ferred destination to a wider 
reach of domestic and inter-
national travellers.

“Traveling, to many people, 
is part of their lifestyle. We 
want to see a recovery in tour-
ism and we are committed to 
rebooting our tourism sector in 
all our efforts.

“We are excited about show-
casing Penang through MITM,” 
he said in his speech before 
witnessing the Memorandum 

of Understanding (MoU) sign-
ing ceremony between state 
agency Penang Global Tourism 
(PGT) and MCTA on May 6.

MCTA president Paul Paw 
welcomed everyone to visit the 
travel fair to purchase travel 
packages and air tickets.

“It will gather the best tour-
ism players and travel trades 
under one roof. A wide range 
of attractive travel packages, 
airfares and travel-related prod-
ucts and services are available.

“We estimate about 80,000 
people to visit the upcoming 
travel fair,” he said.

A similar fair will take place 
in Penang (July 2-July 3) and 
Ipoh (July 1-July 3).

'Diverse faces of Penang' to be promoted at travel fair 

Ong (fourth from left) receiving the mock cheque from Chow. 
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DESPITE it being a Sunday 
and a public holiday, mem-
bers of the public came to-
gether on May 1 to partici-
pate in the communal clean-
up programme at Karpal 
Singh Drive.

The programme was organ-
ised by the Malaysia Rotary 
Yoneyama Alumni Associa-
tion (MRYA) and the Centre 
for Marine and Coastal Stud-
ies (Cemacs) of Universiti 
Sains Malaysia.

It was also supported by 
Sungai Pinang assemblyman 
Lim Siew Khim and her team.

Cemacs head Prof Datuk Dr 
Aileen Tan said the commu-
nal clean-up was also about 
implementing the concept of 
citizen scientists where the 
volunteers would be collect-
ing data on the types of rub-
bish collected.

“The volunteers would be 
using the ocean thrash data 

form to fill up the particulars 
of the rubbish picked up.

“This will help us to find out 
the origins of the thrash, wheth-
er it was thrown by the visitors 
to Karpal Singh Drive or brought 
to the shore by the waves.

“The data collection will be 
submitted to an international 
organisation called the Ocean 
Conservancy,” she said.

In relation to this, Lim sent 
a strong message to the pub-
lic to stop littering and to be 
more conscious of the envi-
ronment.

“Our council workers do 
their clean-up daily in the 
morning and even sometimes 
in the evening but our visitors 
to Karpal Singh Drive seem 
to lack civic consciousness.

“Although we provide rub-
bish bins in the area and the 
bins are like 20 or 30 steps 
away, they just leave the rub-
bish everywhere.

“This then makes the whole 
area look messy, giving it an 
impression that the council 
workers are not doing their 
job. This is not fair to them.

“No compromise, everyone 
should know that they should 
not litter. Please take care of 
our environment,” Lim said.

Lim also appealed to the 
Penang Island City Council 
(MBPP) to place enforcement 

officers at the Karpal Singh 
Drive area to catch litter bugs.

Meanwhile, MBPP coun-
cillor Nicholas Tan said the 
council would be increasing 
its litter bug operations at 
Karpal Drive Singh.

Consul-general of Japan in 
Penang Orikasa Hiroyuki, who 
also joined the communal ac-
tivity, lauded the organisers for 
coming up with such an event. 

MRYA president Dr Wong 
Lai Yong was also present 
during the event.

It is learned that the MRYA 
is active in holding commu-
nal clean-up programmes 
at Karpal Singh Drive from 
time to time.

Several members of the 
Lions Club of Penang Rising 
Star also participated in the 
programme. 

Cleaning up Karpal 
Singh Drive

THE organisers of the 
Grand STEM Challenge 
’22 are now inviting lower 

secondary students to take 
part in the workshops and 
competitions this year.

Deputy Chief Minister II 
Prof Dr P. Ramasamy, who 
is also Penang STEM chair-
man, conducted the media 
launch of the event at Tech 
Dome Penang on May 5.

This year’s challenge will 
mark the third in the annu-
al competition series which 
first kicked off in 2020.

“The ultimate aim is, of 
course, to nurture their in-
terest in STEM-learning and 
to inspire more to opt for sci-
ence stream when they go 
on to upper secondary,” Ra-
masamy said in his speech.

“For this year, the organis-
ing committee has decided 
to offer an additional cat-
egory as part of the effor t 
to widen their STEM focus, 
making it a total of eight cat-
egories.

“They are physics, chem-
istry, biology, HOTS Math, 
robotics, mobile app devel-
opment, game development 
and Levelup Your English.

“To encourage more stu-
dents to participate, it has 
been decided that students 
can choose to take part in 

only the learning workshops 
whilst those who would like 
to test their proficiency can 
opt to also enter the eight 
challenges offered.

“The competition will be an 
inter-team event open to lower 
secondary students. Interest-
ed students will need to reg-
ister through their respective 
schools.”

Ramasamy added that 
while the workshops and pre-
liminary competitions would 
be conducted virtually, the or-
ganisers are planning for the 
Grand Final to be conducted 
physically, subject to the pre-
vailing Covid situation then, to 
instil more excitement.

Individual trophies, prizes 
and certificates will be of-
fered for the top three teams 
and medallions and cer tifi-
cates for the top 20 team 
finalists for each category.

Individual team scores 
for the eight categories 
achieved by the respective 

teams will be accumulated 
to derive the best overall 
school which will receive 
the Penang STEM-Intel Chal-
lenge Trophy.

The schedule for the respec-
tive workshops and competi-
tions are as follows: Educa-
tional/Preparatory Workshops 
(June/July), Preliminary Com-
petition (Aug 13) and Grand 
STEM Challenge (Sept 3).

No registration fee will be 

charged for par ticipants from 
government-linked schools, 
but as this will be dependent 
on corporate sponsorship, 
there will be a limit of only 
one team for each category 
per school, on a first-come, 
first-served basis.

Companies which are in-
terested to sponsor schools 
to participate in the work-
shops and competitions are 
welcome to contact the or-

ganisers at corporate@pen-
angstem.com or Whatsapp 
Syakirah at 010-4541097.

Also present at the launch 
were Penang Tech Centre 
Berhad chief executive officer 
Khoo Boo Wooi, Penang STEM 
general manager Richard 
Chung, Dr Ngoo Seong Boon 
(senior director, partner & al-
liance, Intel IoT Group) and 
Kiwanis Penang Central board 
member Terry Tan.

Calling entries for Grand 
STEM Challenge ’22 

Tan (wearing hat and in red t-shirt), Lim (wearing hat and in orange t-shirt) and other volunteers 
posing with the garbage they collected in a matter of hours.

Ramasamy (centre) together with (from left) Tan, Khoo, Chung and Ngoo promoting the Grand 
STEM Challenge ’22 at the Tech Dome Penang in Komtar.
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Disiar oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang

配合卫塞节列为我国公共假期60周
年，马佛总及槟城卫塞节庆祝委员会
举办“回顾卫塞节成为马来西亚全国公
共假期60周年志庆”，与佛教徒同庆，
共沾法喜。

槟 州 首 长 曹 观 友 表 示 ， 卫 塞 节 在
1962年正式成为我国公共假期，而今
年正是第60周年，因此今年的卫塞节
对我国佛教徒而言，更是意义非凡。

他指出，今年已是马佛总第3年停办
花车大游行，但马佛总和槟城卫塞节
庆委会再次开放浴佛活动，并透过直
播庆典，与全国佛教徒普天同庆。

“今年卫塞节主题是‘和敬互助，促进
和协’。我希望各界也能够展现这个崇
高的精神，互相尊敬、共商协议，为
槟州乃至全国的人民谋福祉。”

他也说，疫情初期因行管令关系，
人 民 面 对 巨 大 的 经 济 压 力 和 精 神 恐
惧，然而不少宗教团体纷纷展现助人
精 神 ， 与 州 政 府 一 起 支 援 有 需 要 人
士。

因此，他感谢马佛总带领各佛教团
体，秉持着佛陀的教导，展现慈悲利
人报恩的精神，给予社会关心、分发
物品及支援给有需要的人民。

日恒长老：效仿先贤做出贡献
马佛总全国总会长日恒长老表示，

回顾我国佛教先贤申请卫塞节成为公共
假期的历史，就展示了“和敬互助，促
进和协”的精神。

他解释，槟城佛教的中期发展，进
入1940年后，是处在争取卫塞节成为公
共假期时段，各传承的佛教互相启发及
配合，以达到卫塞节庆典共识。

“我们在回顾卫塞节成为全国公共假
期60周年的同时，更应感念佛教长老先
贤的崇高道德精神，以他们为榜样，发
愿为佛教，国家作出更多贡献。”

章瑛：马佛总主动伸援手
槟州社会发展及非伊斯兰事务委员

会主席兼槟城和谐机构主席章瑛提及，
槟州政府、槟城和谐机构与马佛总深厚
的渊源。

她举例，疫情来袭时，马佛总主动
联系询问可以提供什么帮助，并与槟城
和谐机构联办疫苗问答座谈会，也在该
机构成的活动筹备中给予帮助。

“马佛总在疫情期间，主动询问以期
可为社区做出贡献的精神，值得大家学
习，而三方互助关系，也实际贯彻”和

敬互助，促进和协’。 ”

骆福汉冀活动接引更多人学佛
槟城卫塞节庆祝委员会主席拿督骆

福汉希望透过系列活 动 接 引 更
多人学习佛法，实 践 佛
法，自利利他，为 社
会 、 国 家 乃 至 世 界
的和谐献カ。

会 上 ， 槟 城 卫
塞节庆祝委员会
捐献慈善金予槟
城净莲癌症中
心 、 马 来 西
亚癌症协会
槟城分会及
檀 香 晚 晴
苑 中 心 ，
各 2 0 0 0 令
吉。

出 席 者
尚有槟城卫塞
节庆祝委员会副
主席拿督斯里祝
友成、马佛总永
久名誉会长拿督
斯 里 黄 得 轩 局

绅、国州议员及政府官员、中国驻槟
城领事郑晓辉、槟州五大宗教咨询理
事会主席兴都教代表塔曼等。

首长感谢宗教团体与州政府齐抗疫

马佛总卫塞节庆典出席嘉宾合影。左起余星华、魏子森、王耶宗、林慧英、祝友明、章瑛、黄得轩、曹观友、日恒法师、骆福汉、黄汉伟、 塔曼、黄顺祥及李
俊杰。

善信点灯祈福，但愿
疫情早日消除。

槟城卫塞节庆祝委员会捐献各
2000令吉义款予3家机构，由
骆福汉（右2）颁发给各代表。  

今年是卫塞节列为公假60周年，意义非凡。

马佛总庆卫塞节




